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ANOTACE 

Předmětem této bakalářské práce je charakterizovat základní přístupy státu k podpoře exportu. 

Práce je zaměřena především na podporu exportu v České republice, které zajišťují různé 

státní instituce. Část této práce je věnována jednotlivým nástrojům státní podpory exportu, 

kterými jsou například pojišťování vývozních úvěrových rizik, zvýhodněné financování 

exportu, a také různé poradenské a informační sluţby. Cílem této bakalářské práce je kriticky 

zhodnotit stav současné podpory exportu v České republice. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Mezinárodní obchod, formy vstupu firem na mezinárodní trh, podpora exportu České 

republiky ze strany státu, analýza exportní strategie 

 

 

 

 

ANNOTATION 

The subject of the bachelor thesis is to describe the basic approaches of state support of 

export. The work is primarily focused on the support of export activities of the Czech 

Republic to be provided by number of public institutions. One particular section of the work 

is devoted to several various tools for promoting the state support of export, such as the 

insurance of export credits risks, the preferential export financing issues and the information 

consulting services. The aim of the thesis is to critically evaluate the current promotion status 

of state support of export in the Czech Republic. 

 

KEY WORDS 

International trade, forms of entry of firms in international markets, promoting exports of the 

Czech Republic by country analysis of export strategy 
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Úvod 

 Nejjednodušší formou vstupu firem na zahraniční trhy jsou vývozní a dovozní operace, 

kterými se měří ekonomická výkonnost země. Vývoz je objem zboţí a sluţeb, který je stát 

schopen vyvézt za hranice země, ve které bylo zboţí vyrobeno. Export je přínosem pro zemi, 

je-li hodnota vývozu vyšší neţ hodnota dovozu, rozdíl tvoří přírůstek HDP. Export je chápán 

jako vstup na mezinárodní trh, který nevyţaduje ţádné peněţní investice. Zvyšování exportu 

zboţí a sluţeb má pozitivní vliv na zvýšení konkurenceschopnosti domácích firem, na sníţení 

nezaměstnanosti, růst produktivity práce i na zrychlení inovačních procesů.  

Česká republika je vzhledem ke své malé rozloze a nedostatečné vybavenosti přírodními 

zdroji povaţovaná za velmi otevřenou a exportně orientovanou ekonomiku. Česká republika 

by měla mít proto zájem, aby export podniků byl co největší.  

 

 Cílem této bakalářské práce je popsat současnou podporu exportu Českých 

průmyslových firem a kriticky zhodnotit, zda je tato podpora dostatečná. Práce je rozdělena 

do čtyř kapitol. V první kapitola nese název Mezinárodní obchod, jsou zde uvedeny nástroje, 

specifika zahraničního obchodu. Kapitola zahrnuje komoditní a teritoriální strukturu 

zahraničního trhu. V druhé kapitole jsou uvedené formy vstupu firem na mezinárodní trh. 

Třetí kapitola se zabývá podporou exportu. Jaké instituce na podporu exportu jsou státem 

zřízeny a financovány, jaké formy podpory tyto instituce nabízejí a komu je státní podpora 

exportu určena. Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou Exportní strategie ČR pro období 2006-

2011. Je zde popsáno na jakém principu je Exportní strategie formulována, jakou metodou 

jsou tvořeny cíle a programy Exportní strategie, jakého cílového stavu má být pomocí 

exportní strategie dosaţeno.  

 

 Pro svou práci jsem si zvolila téma podpory exportu průmyslových firem. Dané téma 

jsem si zvolila z důvodu jeho současné aktuálnosti. V posledních letech export výrazně 

ovlivňuje ekonomiku české republiky a je velmi důleţitý. 
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1 MEZINÁRODNÍ OBCHOD      

 Zahraniční obchod je obchod přes hranice státu. Můţe být světový nebo jednotlivých 

kontinentů se sousedními státy. Je základní formou propojení ekonomik. 

Mezi hlavní příčiny rozvoje mezinárodního obchodu patří:  

 Odlišnost přírodních a klimatických podmínek     

 Odlišný spotřebitelský vkus a preference       

 Snaha o zvyšování efektivity výroby       

 Konflikt výroby a spotřeby – výroba se specializuje, spotřeba se diferencuje, dovoz 

umoţňuje domácím výrobcům potřebnou specializaci 

Absolutní výhoda znamená, ţe země je schopna vyrábět výrobek s niţšími náklady neţ země 

jiná. Komparativní výhoda je „výhoda ve srovnání“: Rozvoj nutí některé země vzdát se  

výroby, ve které má absolutní výhodu.[8] 

Dokumentace            

 Čísla dokumentů pouţívaných při vývozu a dovozu. Dokončení a předloţení 

poţadovaných dokumentů je zásadní pro úspěšnost přepravy, dopravy a vyloţení v místě 

určení. Dokumenty závisí na dováţejících a vyváţejících zemí. Velká část z dokumentace je 

rutina pro speditéry nebo makléře působící ve firmě, ale na vývozci je konečná zodpovědnost 

za správnost dokumentace. Informace o poţadavcích na dokumentaci v dováţejících 

zemích, lze získat od zahraničních zákazníků, zahraniční vlády, velvyslanectví a konzulátů, 

stejně jako různé knihy o exportu např. Vývozní přepravní manuál.[8] 

Rizika vstupu na mezinárodní trh 

 Při vstupu na mezinárodní trhy musí podniky počítat i s větším mnoţstvím rizik, která 

jsou buď zcela specifická právě pro mezinárodní obchodování, nebo se dají charakterizovat 

jako obdobná těm, které se vyskytují při obchodování na trzích tuzemských, ale při 

obchodování na mezinárodních trzích nabývají většího významu.  

Obecně lze rizika mezinárodního obchodování rozdělit do čtyř základních kategorií:  

Teritoriální, Kurzové riziko, Trţní riziko a Rizika zahraničních partnerů.[1] 
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1.1 Nástroje zahraničního obchodu 

Tyto ekonomické nástroje slouţí k ochraně státu. Patří zde: 

 Embargo – obvykle politicky motivované administrativní rozhodnutí o zákazu 

obchodu s určitou zemí, nebo komoditou 

 Kvóty – snaha o zajištění stability trhu pomocí stanovení povoleného mnoţství 

dováţeného zboţí. Vztahuje se ke komoditě nebo zemi producenta. Překročení kvóty 

by vedlo ke sníţení ceny a část domácí produkce by byla neprodejná 

 Neviditelné překáţky dovozu – jedná se o nepřímé znevýhodnění zahraničního 

výrobce. Cílová země stanoví např. hygienické nebo kvalitativní podmínky tak, ţe to 

je pro dovozce nerealizovatelné, nebo musí vynaloţit dodateční náklady (promítne se 

zvýšením jeho ceny, která pak tolik neohroţuje domácí producenty)      

 Clo (dovozní) – zatěţuje importované zboţí, tím zvyšuje jeho cenu na domácím trhu, 

dává prostor domácím výrobcům, kteří by při niţší ceně nebyli schopni vyrábět.[19] 

 

1.1.1  Clo 

 Clo je poplatek (zákonná platba), který vybírá státní orgán při přechodu zboţí přes celní 

hranici daného státu. [17]                   

Funkce cla: 

  ochranná - chrání domácí trh před dovozem cizího zboţí 

  fiskální - zajišťuje příjmy státního rozpočtu (asi 4% všech příjmů) [17] 

 Druhy cla: 

Podle pobytu zboţí 

 dovozní clo – uvaluje se na dováţené zboţí. Účelem je ochrana domácích výrobců 

před konkurencí 

 vývozní clo – pokud zboţí opouští území státu – je stanoveno na nulu, vláda má zájem 

na tom, aby země vyváţela 

 tranzitní clo – pro produkci, která není určena na trh dané země, pouze se převáţí – 

nepouţívá se, nebo je stanoveno na nulu [17] 
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Cla z hlediska způsobu výpočtu 

 valorická – určena procentem z celní hodnoty 

 specifická – určena pevnou částku za měrnou jednotku (kg, litry…) 

 kombinovaná – kombinace výše uvedených [17] 

Ochranná cla 

 antidumpingové – pokud importér dováţí za cenu, která je zřejmě niţší neţ výrobní 

náklady (dumpingová cena), cílová země uvalí na zboţí takové clo, aby se cena 

zvýšila přinejmenším natolik, aby domácí producenti byli schopni konkurovat 

 preferenční – zvýhodněné sazby poskytované jen některým zemím (na základě 

dvoustranných smluv) 

 odvetné – clo na dovoz je uvalené jako odveta zemi původu za clo uvalené na vývoz 

našeho zboţí 

 vyrovnávací – přiráţka k normálním celním sazbám a zboţí, které je v zemi původu 

dotováno [17] 

Celní politika 

pouţívá dvě skupiny nástrojů: 

 smluvní nástroje – celní politika je předmětem mezinárodních smluv – řeší postup 

celních orgánů ve snaze zjednodušit a zrychlit celní řízení 

 autonomní nástroje – představují jednostranná celní opatření ze strany státu, nebo 

uskupení států [17] 

 

1.2 Specifika zahraničního obchodu 

ve srovnání s obchodem v rámci jednoho státu je náročnější. Jedná se o: 

 Jazyková bariéra – firma musí najmout někoho, kdo se „domluví 

 Právní bariéra – právní řád v cílové zemi můţe být velmi odlišný od domácího 

právního řádu, je tedy nutné vynaloţit náklady na právního experta 
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 Kurzové riziko – pohyb kurzu můţe zásadně ovlivnit ne/výnosovost obchodu, 

jednotná měna EURO tu bariéru v rámci EU odstraňuje 

 Vzdálenost – se vzdáleností rostou náklady na dopravu a pojištění, roste riziko 

poškození nebo znehodnocení zboţí 

 Tradice náboţenství – některé zboţí můţe být vlivem náboţenství nebo tradic v zemi 

neprodejné 

 Je nutné zhodnotit politickou stabilitu, koupěschopnost místního obyvatelstva, míru 

korupce, konkurenci…[19] 

 

1.3 Formy zahraničního obchodu 

 Export (vývoz) – objem zboţí, sluţeb, které je určitý stát schopen vyrobit a vyvézt do 

zahraničí. Důsledkem exportu je příliv kapitálu do země, odkud se zboţí nebo sluţby 

vyváţejí. Pro kaţdou zemi je vývoz přínosem; je-li hodnota exportu vyšší neţ hodnota 

dovozu, rozdíl tvoří přírůstek hrubého domácího produktu. Velká část dnes bohatých zemí své 

jmění získala právě díky exportu svých výrobků do zahraničí. [2] 

 Přímý export – tuzemský producent a zahraniční odběratel jsou v přímém kontaktu.   

            Producenti musí mít dobrý přehled o zahraničním trhu 

 Nepřímý export – mezi producenta a odběratele vstupuje zprostředkovatel, který 

                   nakupuje v tuzemsku a prodává v zahraničí. Nevýhodou můţe být 

                   marţe, kterou si zprostředkovatel připočítá. Podnik ale ušetří 

           náklady na podrobné sledování zahraniční situace[2] 

Reexport – vývoz zboţí a sluţeb, které byly předtím dovezeny. Důvodem pro reexport bývají 

            většinou politické překáţky, kterými jsou například embarga 

 přímý reexport – reexportér nakoupí zboţí v zahraničí a jiné zemi ho prodá, aniţ by 

               zboţí vstoupilo do země reexportéra. 

 nepřímý reexport – reexportér doveze zboţí do své země a odtud ho vyveze (jako 

                   forma překonání obchodně politických překáţek mezi cílovou 

                   zemí a zemí původu).[2] 
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Import (dovoz) – je objem zboţí, sluţeb, který je určitý stát schopen dovézt na své území ze 

             zahraničí. Důsledkem importu je odliv kapitálu ze země, kam se odváţí. 

             rozdíl tvoří úbytek na hrubém domácím produktu. Všechny vlády zemí, 

             které mají mnohem větší dovoz neţ vývoz, se proto snaţí tuto situaci  

             kompenzovat. Například Česká republika, která byla dlouho zemí s  

     přebytkem dovozu nad vývozem, se v roce 2005 dostala díky zahraničním 

             investicím do stavu aktivní obchodní bilance – export převýšil import,   

     zvýšil se díky tomu i růst HDP. 

 Přímý import – tuzemský producent nakupuje v zahraničí 

 Nepřímý import – tuzemský producent nakupuje od tuzemského zprostředkovatele 

                  zahraničního zboţí [2] 

 

 

1.4 Zahraniční obchod ČR 2007- 2011 

 V této kapitole se zabývám vývojem exportních aktivit České republiky v letech 2007 – 

2011.  

 V roce 2007 se česká ekonomika stala jednou z nejotevřenějších v Evropské unii. 

Převaha vývozu nad dovozem vyústila v rekordní přebytek zahraničního obchodu v historii 

ČR, který byl proti roku 2006 více neţ dvojnásobný.[19] 

  Oproti tomu zahraniční obchod
 
v roce 2008 zaznamenal poprvé od vstupu České 

republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles obratu. 

V porovnání s rokem 2007 se obrat zahraničního obchodu sníţil o 0,3  %, a to vlivem 

meziročního poklesu vývozu.[19] 

 V roce 2009 zaznamenal zahraniční obchod opět propad. Výsledkem poklesu vývozu     

a zejména dovozu proti roku 2008 byl meziročně niţší obrat zahraničního obchodu o 16,0 %. 

  V 1. pololetí 2010 zahraniční obchod zaznamenal opětovný růst. Výsledkem zvýšení 

vývozu i dovozu proti 1. pololetí 2009 byl meziročně vyšší obrat zahraničního obchodu o 15,4 

procenta (310,6 mld. Kč), který však stále ještě nedosáhl úrovně 1. pololetí 2007.                   

V porovnání s rokem 2007 klesl v roce 2009 export o 354 mld. Kč a import o 419 mld. Kč. 
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Bilance zahraničního obchodu skončila v 1. pololetí 2010 nejvyšším pololetním přebytkem od 

roku 2005, kdy zahraniční obchod vykázal poprvé od vzniku samostatné ČR kladné saldo, 

které bylo charakteristické pro všechny následující roky. [19] 

Tabulka I: Struktura Vývozu  SITC 781 a SITC 784 

 

Zdroj [19] 

 

Výsledky zahraničního obchodu v 1. pololetí 2010 byly ovlivněny zejména: 

 Růstem průmyslové produkce v odvětvích zpracovatelského průmyslu, která byla 

nejsilněji postiţena recesí. Zvýšení produkce v těchto odvětvích (díky zahraniční poptávce) se 

promítlo do růstu vývozu výrobků zpracovatelského průmyslu o 15,5 % (151,1 mld. Kč)        

a zvýšení jeho podílu na celkovém vývozu na 93,5 % z 93,1 % v 1. pololetí 2009. Hlavní 

skupinou vývozu výrobků zpracovatelského průmyslu byly stroje a dopravní prostředky, z 

nich pak silniční vozidla, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, výpočetní technika, stroje 

a zařízení všeobecně uţívané v průmyslu a telekomunikační zařízení. Silniční vozidla se v 1. 

pololetí 2010 podílela na celkovém vývozu 18,2 % (17,0 % v 1. pololetí 2009). U osobních 

automobilů kladné saldo meziročně vzrostlo o 25,3 mld. Kč a u dílů a příslušenství 

motorových vozidel se zvýšilo o 6,4 mld. Kč. 
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1.5 Vývoj teritoriální struktury zahraničního obchodu ČR  

 Komoditní a teritoriální struktura zahraničního obchodu patří mezi základní kvalitativní 

charakteristiky popisující tvar otevřenosti ekonomiky. Transformace českého hospodářství z 

centrálně plánované ekonomiky byla přitom dlouhodobě spojena se dvěma základními 

tendencemi. Za prvé, ve zboţové struktuře vývozu dochází k růstu podílu strojů a dopravních 

prostředků. Za druhé, v teritoriální struktuře roste neustále podíl vyspělých trţních ekonomik. 

Obě tendence jsou přitom zřetelné zejména na straně vývozu. Na straně dovozu se projevují v 

poměrně menší míře, jelikoţ struktura dovozu je do určité míry determinována nedostatečnou 

vybaveností českého hospodářství surovinami a palivy.[7] 

Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu          

 Teritoriální struktura zahraničního obchodu České republiky je poměrně úzká. Česká 

republika realizuje více neţ 80% obchodů s průmyslově vyspělými státy, především s členskými 

státy EU, se kterými realizuje 75% hodnoty zahraničně obchodní směny. Mezi významné 

obchodní partnery dále patří USA, Francie, Nizozemsko a Velká Británie. Pozitivní bilanci 

zahraničního obchodu má ČR pouze se zeměmi EU. Německo a Slovensko jsou 

nejvýznamnějšími obchodními partnery ČR a je s nimi realizováno stabilně okolo 40% hodnoty 

veškerého zahraničního obchodu. Tyto hodnoty od roku 2007 mírně poklesly z důvodu celkového 

sníţení zahraničně obchodní směny. Celkově je však více neţ 50% obratu zahraničního obchodu 

realizováno se sousedními státy ČR, coţ představuje do jisté míry značné riziko a vede k 

závislosti ČR na vývoji ekonomických cyklů okolních zemí. [9] 

Tabulka II: Teritoriální struktura vývozu MSP 

Rok Podíl vývozu do evropských 

států s přechodovou 

ekonomikou 

Podíl vývozu do státu 

EU 

Podíl vývozů do 

ostatních zemí 

Podíl vývozu do ostatních 

zemí 

 Absolutní 

hodnota 

% vyjádření Absolutní 

hodnota 

v mld. Kč 

% 

vyjádření 

Absolutní 

hodnota 

v mld. Kč 

% 

vyjádření 

Absolutní 

hodnota 

v mld. Kč 

% vyjádření 

2002 305,269 72 50,878 13 21,199 6 38,157 9 
2003 329,969 71 69,712 16 27,885 6 32,532 7 
2004 405,323 69 105,737 18 41,120 7 35,245 6 
2005 434,558 68 121,421 19 32,532 9 25,562 4 
2006 488,319 66 170,172 23 59,190 8 22,196 3 
2007 581,380 67 199,578 22 52,063 6 43,387 5 
2008 576,484 67 189,361 22 60,230 7 34,417 4 
2009 494,589 68 183,193 19 58,187 8 36,367 5 

 

Zdroj:[23] 
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1.6  Vývoj komoditní struktury zahraničního obchodu ČR    

 Před transformací české ekonomiky se struktura zahraničního obchodu vyznačovala 

vysokým podílem dovozu surovin a paliv, nedostupností strojů a zařízení (hlavně vyspělé 

techniky) a poměrně malým a stagnujícím podílem dovozu spotřebního zboţí. [7] 

Komoditní struktura českého zahraničního obchodu 

 Česká výroba byla vţdy poměrně široká, a tudíţ nedostatečně specializovaná. V poslední 

době se začíná obnovovat vývoz investičních celků, oproti tomu se kvůli silnému konkurenčnímu 

prostředí sniţuje vývoz spotřebního zboţí. Česká republika patří k největším evropským 

vývozcům elektrické energie, je proto nutné realizovat investice do elektráren, modernizací a 

inovaci dosavadních zařízení. K posílení této pozice je také nutná investice do atomových 

elektráren. České zahraničně obchodní směně dominují stroje, dopravní prostředky a průmyslové 

výrobky. Obchod se zpracovanými produkty se podílí na českém exportu z více neţ 90%, na 

importu pak převyšuje 80%. Významné postavení má dovoz palivo-energetického charakteru. 

Podíl paliv a surovin na celkovém českém zahraničním obchodě neustále narůstá, a to zejména v 

důsledku neustále rostoucích cen těchto komodit na světovém trhu a neustále se zvyšujícího počtu 

českých dovozců. Od roku 1993 došlo k největšímu nárůstu vývozu v rámci skupiny dopravních 

prostředků a strojů. Překročil zcela mimořádně nejen úroveň relativního zvýšení celkového 

vývozu, ale zaznamenala také nejvyšší hodnotový přírůstek na více neţ desetinásobek. Export 

zboţí má poměrně úzký vývozní sortiment. Skupiny průmyslových produktů činí většinu 

koncentrace vývozu, na celkové hodnotě se podílí z více neţ 50%, coţ není vhodné pro stabilitu a 

dlouhodobý vývoj ekonomiky. Příliš vysoká koncentrace, kdy několik málo segmentů tvoří 

nejvýznamnější podíl na HDP, představuje velmi vysoká rizika. Česká ekonomika se tak stává 

velmi zranitelnou v případě šoku, který by postihl některý z klíčových sektorů ekonomiky, kterým 

je zejména automobilový a elektrotechnický průmysl. Podíl automobilového průmyslu na HDP 

tvoří kolem 20% a na exportu 16-17%. Komoditní struktura importů nemá tak vysoký stupeň 

koncentrace, její struktura je však relativně podobná struktuře exportu. Hlavní podíl na celkové 

hodnotě realizovaných importních operací mají zpracované průmyslové výrobky. Pozitivní saldo 

zahraničního obchodu dosahuje ČR v oblasti průmyslových produktů a elektrické energie, z čehoţ 

nejvýznamnější poloţkou jsou silniční vozidla. Negativní saldo je výrazné u obchodu s 

chemikáliemi, palivy, plynem, nerostnými surovinami a produkty primární zemědělské produkce, 

z čehoţ nejvýznamnější poloţkou je ropa a ropné výrobky. [9] 
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2 FORMY VSTUPU FIREM NA MEZINÁRODNÍ TRHY 

              

 Rozhodnutí o tom, jakým způsobem vstoupí podnik na mezinárodní trhy, je klíčovým 

rozhodnutím mezinárodního marketingu. Výběr konkrétní strategie ovlivňují zejména 

následující faktory: investiční náročnost vstupu na zahraniční trhy, zdroje, které má podnik 

k dispozici, potenciál cílového trhu, moţnost kontroly mezinárodních podnikatelských aktivit, 

rizikovost podnikání na cílovém zahraničním trhu a celková konkurenceschopnost firmy 

v mezinárodním prostřední. Formy vstupu podniku na zahraniční trh je moţné členit do 3 

skupin: 1) vývozní a dovozní operace 

             2) formy nenáročné na kapitálové investice 

              3) kapitálové vstupy podniku na zahraniční trhy [6] 

 

2.1 Vývozní a dovozní operace 

 Vývozní a dovozní operace jsou pravděpodobně nejjednodušší formou vstupu firem na 

zahraniční trh. Export je často chápán jako forma vstupu na zahraniční trh, která nevyţaduje 

ţádné investice. Pokud však chce podnik na zahraničním trhu uspět a získat na něm 

významnější podíl, musí investovat značné zdroje do mezinárodního marketingu. Podnik musí 

financovat výzkum zahraničního trhu a přizpůsobit podmínkám marketingovou strategii. 

Podniky mohou při vývozu vyuţít různé obchodní metody, jejichţ volba zaleţí na řadě 

faktorů, zejména pak na obchodněpolitických podmínkách, charakteru výrobků a sluţeb, 

výběru obchodního partnera a na poměru vynaloţených nákladů a rizik docilovaným cenám. 

Obchodní metody jsou realizovány na základě smluvních vztahu a následujícími obchodními 

partnery: prostředníky, výhradními prodejci, obchodními zástupci, …[6] 

Oddělení Exportu    

 Pro mnoho firem, vývozní oddělení začíná v prodeji nebo marketingu. Tento orgán 

můţe rozvíjet vedení nebo identifikovat zákazníky, nacházející se v jiných zemích. Dotazy 

nebo objednávky mohou pocházet od potencionálních zákazníků prostřednictvím webové 

stránky společnosti, kde adresa není určena. Exportní zakázky mohou vyţadovat zvláštní 

postupy v oblasti výroby, úvěrové kontroly, pojištění, balení, přeprav a sběru.[12]       
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 Pro navýšení vývozu (např. v důsledku zámořského distributora, který byl určen, nebo 

prostřednictvím rozšiřování prodeje přes internet), by se mělo vyřizování takových zakázek 

stát rutinní. Zvláštní přiřazené postupy související s vývozem by měly být přiřazeny konkrétní 

osobě. Je nutné, aby byla dobrá koordinace mezi zasílateli, kurýry, bankami, balícími 

společnostmi, leteckými společnostmi, překladateli, vládními agenturami, tuzemskými 

dopravními společnostmi a právníky.[12] 

 Protoţe většina výrobců, kteří musí spolupracovat s domácí dopravní společností (řízení 

provozu nebo oddělení logistiky), často bývají přiděleni další pracovníci, aby oddělení pro 

řízení exportních zásilek spolupracovalo s jinými externími sluţbami.[12] 

Oddělení dovozu 

 Výrobcovo dovozní oddělení často vychází z nákupního oddělení, jejímţ pracovníkům 

byla přiřazena odpovědnost za opatřování surovin nebo komponentů pro výrobní proces.[12] 

 

2.1.1 Export 

 Jako export se označuje prodej zboţí za hranice země, ve které bylo zboţí vyrobeno. 

Export je nejjednodušší moţnost zachytit styky k nějakému trhu v zahraničí: vstup je často 

spojen s pouze malou změnou výrobku, organizace podniku i úkolu podniku, umoţňuje však 

okamţité dosaţení obratu. Nad kapacity doma často znamenají podnět pro přijetí exportních 

aktivit, export však můţe být veskrze projevem aktivní strategie otevření trhu. Podstatnými 

předpoklady pro export jsou co moţná nejvolnější styk zboţí, plateb a zařízené distribuční 

kanály. Výhody exportu spočívají v tom, ţe se můţe uskutečnit i s malými zahraničními 

zkušenostmi a v malých podnicích, umoţňuje flexibilní reakce na změnu okolí a nepoţaduje 

ţádný převod kapitálu, managementu a personálu. Export je nevhodný, pokud se vyskytnou 

tarifní a netarifní obchodní překáţky, u silně kolísavých směnečných kurzů, u vysokého 

platebního rizika a u těţce transportovatelného zboţí. Podnik můţe v zásadě volit mezi dvěma 

základními formami exportu: nepřímým a přímým exportem.[3] 

 

 

 



 

12 
 

2.1.2 Nepřímý export 

 U nepřímého exportu není domácí výrobce sám aktivní na zahraničním trhu, nýbrţ 

pouţije nezávislý, doma usídlený orgán odbytu, který ve vlastní reţii provozuje dodávku        

a prodej v zahraničí.[6] 

 prodej prostřednictvím distributorů 

 Za zvláštního exportního obchodníka je označen vnitrozemský distributor, případně 

exportní domy, které se specializovaly na stanovený sortiment nebo zemi, nebo pobočky 

zahraničních firem, jako například zahraniční obchodní domy nebo importní firmy, které 

doma udrţují nákupní kanceláře či pobočky.[6] 

 exportní agenti 

 Pod pojmem exportní agenti se rozumí obchodní zástupce, obchodní makléř a jednatel, 

kteří sídlí v domovině výrobce a prodej exportního zboţí provádějí ve vlastní reţii. 

V protikladu k distributorům však nejednají na vlastní účet, ale na účet udělovatele zakázky. 

Vlastnictví zboţí a s tím spojená prodejní rizika zůstávají u výrobce.[6] 

 

2.1.3 Přímý export 

 Čisté přímé obchodní metody se obvykle pouţívají nejčastěji v průmyslovém 

marketingu při vývozu strojů, výrobních zařízení a investičních celků. Dodávky těchto 

výrobků jsou velmi komplikované a je s nimi spojena nutnost poskytovat celou řadu 

odborných sluţeb, u kterých je bezprostřední přítomnost výrobce na zahraničním trhu nutná. 

Pouţití přímé obchodní metody vyţaduje dokonalou znalost technické i obchodní 

problematiky a obvykle pozitivně působí na stabilizaci obchodních vztahů. Výhodou je 

moţnost kontroly nad realizací vlastní marketingové strategie na mezinárodních trzích.          

U přímé obchodní metody by měl vývozce také docilovat vyšších cen, protoţe sám 

zabezpečuje celou realizaci, a nese veškeré náklady i rizika mezinárodního obchodu.[6] 
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2.1.4 Sdruţení malých vývozců (exportní aliance) 

 Malé a střední podniky nemají často dostatečné zdroje ani zkušenosti s mezinárodním 

podnikáním, ale přesto mají zájem vyváţet. Proto pro ně můţe být výhodné zaloţit vývozní 

sdruţení a vyváţet společně. Obvykle se jedná o sdruţení vývozců ze stejného oboru 

podnikání, jejichţ nabídka se můţe výhodně doplňovat. Právní forma závisí na právním řádu 

a zvyklostech země původu, ale ekonomické motivace a výhody jsou obecně platné. Sdruţení 

vývozců obvykle přebírá funkci vývozního oddělení a zastupuje své členy v zahraničí.[6] 

  Hlavními výhodami, které vyplývají u účasti ve sdruţení exportních firem, jsou úspora 

nákladů, moţnost omezení exportních rizik, lepší vyjednávací pozice, moţnost docilování 

výhodnějších cen, vyuţívání image sdruţení, …[6] 

 Nevýhodou můţe být nevyváţenost vztahů v rámci sdruţení, a tedy moţnost 

nerovnoprávného zacházení s méně významnými členy a ztráta určité míry samostatnosti. 

Velmi často se exportní aktivity malého podniku natolik rozrostou, ţe se podnik rozhodne 

zřídit si vlastní exportní oddělení a účast ve sdruţení se stane impulzem pro rozvoj 

samostatných mezinárodních podnikatelských aktivit. V České republice je, stejně jako 

v dalších vyspělých zemích, podpora exportních aliancí součástí proexportní politiky.[6] 

 

2.2 Formy vstupu na zahraniční trh nenáročné na kapitálové investice 

  Formy vstupu nenáročné na kapitálové investice vyuţívají firmy v případech, kdy se 

rozhodnou, ţe nebudou v zahraničí investovat, ale přesto chtějí v rámci rozvoje 

mezinárodních podnikatelských aktivit zvýraznit přítomnost svých výrobků či sluţeb na 

cílovém trhu jiným způsobem neţ vývozními operacemi. Nejvyuţívanějšími formami vstupu 

na mezinárodní trh jsou licenční obchody, franchising, smlouvy o řízení, nebo výrobní 

kooperace.[13] 

 

2.2.1 Licenční obchody 

 Licence jsou jednou z často pouţívaných forem vstupů na zahraniční trhy. „Termín 

licence označuje povolení, svolení k činnosti, která je jinak zakázána (z lat. licere, svolovat). 

V oblasti práv k nehmotným statkům se pojem licence vyuţívá k vyjádření svolení k uţití 
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nehmotného statku jinou osobou, například při výrobě podle vynálezu chráněného 

patentem.[13] 

 Licenci uděluje ten, kdo má k vyuţití nehmotného statku absolutní právo, například 

majitel patentu. Jeho právo mu umoţňuje, aby zabránil komukoliv jinému ve vyuţívání tohoto 

nehmotného statku, a to i ţalobou u soudu, popř. aby poţadoval náhradu škody, vydání 

bezdůvodného obohacení nebo přiměřenou satisfakci. Majitel se však můţe rozhodnout, ţe 

umoţní vyuţití nehmotného statku určité osobě, ţe jí k tomu poskytne svolení, tj. licenci.[13] 

 Při udělování licencí k vyuţití předmětů průmyslového vlastnictví rozlišujeme licenci 

k vyuţívání patentů (udělují se na vynálezy, které splňují zákonné poţadavky: jsou světově 

nové, tj. nejsou součástí dosavadního stavu techniky, jsou výsledkem vynálezecké činnosti 

a jsou průmyslově vyuţitelné), průmyslových vzorů (vnější úprava výrobku), uţitných vzorů 

(technické řešení výrobku) a ochranných označení (právo k vyuţití ochranné známky či 

obchodního jména firmy) anebo licenci k vyuţívání know-how (tzv. nepravá licence). V 

těchto případech lze udělovat výlučné nebo nevýlučné licence. K označení původu zboţí 

nelze licenci poskytnout.[6] 

 

Tabulka III: Doba platnosti ochrany vybraných předmětů průmyslového vlastnictví 

Forma průmyslového 

vlastnictví 

Doba platnosti 

Vynálezy – patenty 20 let od podání přihlášky 

Průmyslové vzory 5 let od podání přihlášky + 4 × 5 let prodlouţení 

Uţitné vzory 4 roky od podání přihlášky + 2 × 3 roky prodlouţení 

Ochranné známky 10 let od podání přihlášky + moţnost neomezeného 

prodluţování vţdy o 10 let 

Označení původu Časově neomezena od podání přihlášky 

 

Zdroj: [13] 
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2.2.2 Franchising 

 Franchising je smluvní vztah mezi partnery, ve kterém  frenšizér opravňuje a zavazuje 

jednotlivé frenšízany (nabyvatelé) uţívat obchodní jméno a ochrannou známku a právo uţívat 

předmět podnikání své společnosti, poskytnout své know – how včetně systému řízení, 

zabezpečování sluţeb a poskytování a technické pomoci, a nabyvatel se zavazuje zaplatit 

smluvně stanovenou odměnu a dodrţovat komerční politiku poskytovatele.[6] 

 

2.2.3 Smlouva o řízení 

 Smlouvy o řízení představují zvláštní smluvní typ, který poměrně často pouţívají firmy 

z vyspělých zemí se specifickým manaţerským know-how. Předmětem je poskytnutí řídících 

znalostí a řídících kádrů (manaţerů) na smluvním základě. Předmětem smlouvy můţe být 

řízení výrobního závodu, řízení v oblasti sluţeb (např. hotelů) nebo poradenské sluţby. U 

tohoto smluvního typu je moţno nalézt obdobné rysy jako u franchisingu. Jedná se o přenos 

osvědčené koncepce řízení do zahraničí. Odměnou můţe být určité procento z docíleného 

obratu, podíl na zisku nebo moţnost získání části akcií společnosti za předem stanovených 

podmínek. Manaţerské know-how je potom zpravidla povaţováno za nehmotný vklad do 

podnikání.[6] 

 

2.3 Kapitálové vstupy podniku na zahraniční trhy 

 Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy jsou nejvyšším stupněm 

internacionalizace firemních aktivit a vzhledem k investiční náročnosti jsou charakteristické 

zejména pro velké firmy. Nejčastěji mají formu přímých anebo portfoliových investic. Přímou 

zahraniční investici můţeme charakterizovat jako investici, jejímţ účelem je zaloţení, získání 

nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů mezi investorem jedné země a podnikem se 

sídlem v jiné zemi. Přímé zahraniční investice mohou mít formu kapitálových vkladů i formu 

vnitropodnikových půjček či reinvestovaného zisku.[6] 
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3 PODPORA EXPORTU ČESKÉ REPUBLIKY ZE STRANY STÁTU 

 Státní podpora exportu je odrazem aktivního přístupu vlády dané země k zahraničnímu 

obchodu. Z těchto důvodu vláda České republiky pokládá za svou povinnost napomáhat 

ekonomickému vývoji. 

 

3.1  Podpora exportu na úrovni ministerstev 

 Státní podpora exportu je v ČR realizována prostřednictvím orgánů státní správy           

a organizacemi, které stát za účelem podpory exportu zřídil, a které jsou napojeny na státní 

rozpočet. Řídící roli v rámci státní proexportní politiky zastává Ministerstvo průmyslu            

a obchodu ČR. Z ostatních ministerstev má v oblasti podpory exportu klíčovou úlohu 

Ministerstvo zahraničí ČR, a nezanedbatelnou roli má také Ministerstvo financí ČR 

3.1.1 Ministerstvo zahraničních věcí 

 Podpora aktivit v oblastech exportu, investic a cestovního ruchu je jednou z priorit 

vlády České republiky. Vláda vychází z toho, ţe v podmínkách postupující globalizace           

a vysoké míry otevřenosti české ekonomiky je prosperita země závislá na schopnosti prosadit 

její hospodářské zájmy ve světě. Klíčovou roli v tomto procesu musí sehrávat ekonomická 

diplomacie jakoţto soubor opatření zaměřený na prosazování vládní politiky v oblasti výroby, 

pohybu nebo výměny zboţí, sluţeb, práce a investic směrem do a ze zahraničí.[15]  

 Aby ekonomická diplomacie byla efektivní, musí mít jasnou vizi a orientaci, být účelně 

uspořádána, vybavena dostatečnými lidskými i finančními zdroji, pojímána jako aktivní 

součást zahraniční a hospodářské politiky státu, realizována v partnerství s podnikatelskou 

sférou a být zaloţena na reálné poptávce českých firem po jejích sluţbách.[15] 

 Česká  ekonomická diplomacie řadou z těchto atributů disponuje. Její současná vize je 

obsaţena v Exportní strategii ČR pro období 2006-2010, jejímţ cílem je prosadit zemi ve 

světě prostřednictvím obchodu a investic. Záměry jednotné prezentace ČR v zahraničí             

a vytváření jejího pozitivního obrazu jako moderní, vyspělé demokratické země, 

důvěryhodného partnera v obchodních vztazích a vhodné lokality pro zhodnocení investic 

jsou obsaţeny v Koncepci jednotné prezentace ČR.[15] 
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3.1.2 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) zastává v rámci proexportní politiky řídící 

roli a to hlavně ve smyslu organizačně koordinačním. Ministerstvo průmyslu a obchodu je 

ústředním orgánem státní správy pro zahraničně ekonomickou politiku ČR. MPO koordinuje 

zahraničně ekonomickou politiku ČR ve vztahu k jednotlivým státům, realizuje obchodní 

spolupráci se zeměmi, které nejsou členy Evropské unie a s mezinárodními organizacemi        

a také s různými integračními seskupeními. MPO řídí a vykonává rovněţ činnosti spojené 

s uplatňováním licenčního reţimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím.[14]  

 V současnosti existují tyto základní instrumenty státní podpory: pojišťování nebo 

garantování exportních úvěrů, přímé financování a refinancování úvěrů. Bliţší podmínky pro 

poskytování řady produktů těchto organizací jsou uvedeny v obchodních podmínkách ČEB. 

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich obchodně ekonomické úseky plní 

významnou roli při prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky. Náplní 

jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí, zajišťování skutečností významných 

pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování 

při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce. Při poskytování 

podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady 

dbát na dodrţování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. 

Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků, 

mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR. Na 82 zastupitelských úřadech              

a generálních konzulátech České republiky v 68 zemích světa pracuje na obchodně 

ekonomických úsecích celkem 94 ekonomických diplomatů. Činnost obchodně 

ekonomických úseků je orientována dle následujících rámcových okruhů:     

 Informace - Poskytování informací subjektům (základní kontakty na potenciální 

obchodní partnery, doporučení právních sluţeb kanceláří, aktivním vyhledávání 

příleţitostí pro české firmy. 

 Asistence - Podpora při prosazování kontaktů, lobování, pomoc při řešení problémů, 

podpora při zapojení do soutěţí, projektů a tendrů, pomoc při vyhledávání partnerů 

nebo obchodních spojení. 

 Prezentace - Oborové a individuální, podpora firem při účasti na veletrzích, 

výstavách, podpora přípravy obchodních misí.[14] 
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Výsledkem jednání ve WTO by měla být dohoda o odstranění nebo sníţení cel, odstranění 

nebo sníţení celních špiček, zvýšení vázanosti cel a odstranění nebo sníţení netarifních 

překáţek obchodu. Pro rozvojové země by mělo být přijato zvláštní a rozdílné zacházení, 

které by jim mělo usnadnit přijetí závazků z dohody.[14]  

Tarifní překáţky obchodu           

 Jde o celní sazby a různá mnoţstevní omezení. Mnoţstevní omezení nejsou v rámci 

obchodu s nezemědělskými výrobky uplatňována.[14]  

Netarifní překáţky obchodu (Non Tariff Barriers)      

 Jsou to omezení vývozu nebo dovozu formou vyhlášek a nařízení upravujících 

podmínky, za kterých lze realizovat obchodní operace (licence, depozita apod.). EU při 

současných jednáních upřednostňuje především odstranění vývozních překáţek.[14] 

  

3.1.3 Ministerstvo financí 

 Ministerstvo financí zastupuje zájmy České Republiky v oblasti finančních sluţeb na 

půdě institucí EU prostřednictvím několika níţe popsaných výborů.  

a) Evropská komise (European Commission)                    

 Evropská komise je hlavním iniciátorem integračních aktivit v oblasti finančních sluţeb. 

Předkládá návrhy veškerých legislativních i nelegislativních opatření v této oblasti. Evropská 

komise jako hlavní iniciátor integrace finančních sluţeb v Evropské unii průběţně konzultuje 

své návrhy s experty národních regulatorních i dozorových orgánů stejně jako se zástupci 

příslušného odvětví. Ministerstvo financí se tak v oblasti finančních sluţeb kaţdoročně podílí 

na práci řady expertních výborů EK, např. na přípravě materiálu Financial Integration 

Monitor  který se zabývá konsolidací finančního sektoru v EU a jeho dalším rozvojem v 

globálním kontextu. Vedle toho Ministerstvo financí průběţně reaguje na výzvy k veřejným 

konzultacím ze strany Evropské komise. Bliţší informace naleznete v sekcích jednotlivých 

sektorů.[16] 
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b) Rada (Council)                               

 Rada pro hospodářské a finanční záleţitosti. Rada je vrcholným orgánem EU, do jehoţ 

kompetence spadá přijímání opatření v oblastech jako koordinace hospodářských politik,  

rozpočet, daně, volný pohyb kapitálu, finanční sluţby a hospodářská spolupráce se třetími 

zeměmi.[16] 

 Vzhledem k tomu, ţe opatření v oblasti finančních sluţeb se v EU přijímají spolu 

rozhodovacím procesem Rady a Evropského parlamentu, je návrh současně projednáván v 

příslušných výborech Evropského parlamentu. Výsledná podoba návrhu musí být 

kompromisem mezi zněním Rady a Evropského parlamentu, jinak návrh nemůţe být přijat. 

[16] 

 

3.1.4 Celní správa 

 Reţim vývozu umoţňuje, aby zboţí Společenství opustilo celní území Společenství. 

Vývoz zahrnuje uplatnění výstupních formalit pro dané zboţí včetně obchodně-politických 

opatření a případného vybrání vývozního cla. 

 Vývozní prohlášení se podává celnímu úřadu, který je příslušný ke kontrole místa, kde 

je vývozce usazen nebo kde se zboţí balí nebo nakládá k vývozu. Odchylky od tohoto 

pravidla se stanoví postupem projednávání ve výboru. Zboţí se propustí k vývozu s 

podmínkou, ţe opustí celní území Společenství ve stejném stavu, v jakém se nacházelo v 

okamţiku přijetí vývozního prohlášení. V případě, kdy mělo být podáno samostatné výstupní 

souhrnné celní prohlášení (tj. kdy pro výstup zboţí není podáno celní prohlášení (vývozní 

nebo tranzitní)), a kdy se osoba vyváţející toto zboţí rozhodne nepodat toto samostatné 

výstupní souhrnné celní prohlášení, bude společná bezpečnostní riziková analýza provedena 

při předloţení zboţí na základě dokumentace nebo jiných informací o tomto zboţí (např. 

letecký manifest, faktura, atd). V tomto případě je nutno upozornit, ţe časová náročnost na 

provedení takové analýzy můţe být značně delší, zejména s přihlédnutím k okamţiku, kdy 

jsou tato data a doklady celní správě poskytnuty, coţ můţe mít za následek prodlouţení času 

k povolení výstupu zboţí z celního území Společenství ze strany výstupního celního 

úřadu.[17] 
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3.2 Státem zřízené instituce 

 Stát zřizuje řadu státních institucí a agentur. Tyto organizace čerpají finance na svou 

činnost ze státního rozpočtu. V mé práci se zaměřím především na 3 instituce a to: 

CzechTrade, CzechInvest a Česká exportní banka  

 

3.2.1 Česká agentura na podporu exportu – CZECH TRADE 

 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade je příspěvkovou organizací 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pověřenou realizací programů proexportní politiky 

vláda, schválené Parlamentem České republiky. Jejím posláním je poskytování informačních, 

konzultačních, vzdělávacích a dalších podpůrných sluţeb zaměřených na zlepšování výsledků 

zahraničního obchodu České republiky, na podporu exportních aktivit českých podniků a 

firem v zahraničí a na vytváření příznivého proexportního prostředí v České republice.[4]  

 

Obrázek 1: Organizační schéma Czech trade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [4] 
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3.2.1.1 Přímé nástroje podpory 

 Stát můţe podporovat přímo vývoz různými prostředky a nástroji financování, zejména 

se jedná o úvěrové nástroje, státní záruky a vývozní subvence. Např. stát můţe podpořit vývoz 

domácích firem poskytnutím vládních vývozních úvěrů, kdy jde vlastně o státní půjčky 

poskytované jednou zemí druhé s tím, ţe zapůjčená suma bude pouţita k nákupům v zemi, jeţ 

úvěr poskytla. Dluţnická země je tedy omezena pro nákup určitého zboţí na zemi poskytující 

úvěr. Na druhé straně jsou však obvykle tyto úvěry spojeny s příznivými podmínkami (např. 

delší doba splatnosti, niţší úrokové sazby). Pro domácí výrobce ve věřitelské zemi jde pak o 

značnou šanci a příleţitost získat za poměrně výhodných podmínek odbyt pro své produkty v 

zahraničí. Nelze však přehlédnout riziko pro věřitelskou zemi jako celek, jímţ jsou moţné 

problémy se splácením poskytnutého úvěru.[18] 

 Při vývozu strojů a investičních celků se jedním z důleţitých nástrojů konkurenčního 

boje (zejména v posledních deseti aţ patnácti letech) stala schopnost dodavatele poskytnout 

odběrateli výhodné úvěrové podmínky. Aby exportující firmy získaly zakázky, jsou nuceny 

pod konkurenčním tlakem poskytovat delší obchodní úvěry a přijímat tak vlastně vyšší 

úvěrová rizika. V této situaci se jim stát snaţí pomoci cestou státních záruk za úvěr. Vývozce 

má moţnost pojistit si poskytovaný úvěr na účet státního rozpočtu proti různým rizikům 

(politickým, ekonomickým, úvěrovým apod.). Institucionálně jsou k tomu zřizovány státní 

nebo polostátní pojišťovací organizace (agentury), které se v případě nezaplacení dovozcem 

zavazují uhradit vývozci aţ 90 % hodnoty poskytnutého úvěru.[18] 

 K nástrojům přímé finanční podpory státu patří také různé formy vývozních subvencí. 

Stát např. můţe poskytnout vývozci prémii ve výši určitého procenta z objemu vývozu nebo 

můţe v tomto ohledu uplatnit daňovou restituci, celní restituci apod. Finančně je  

podporována účast na mezinárodních výstavách a veletrzích, zejména v případě malých          

a středních podniků (dále jen MSP).[18] 

 

3.2.1.2 Nepřímé nástroje podpory 

 Nepřímá forma podpory vývozu ze strany státu spočívá obvykle v poskytovaných 

různých poradenských a informačních sluţbách, které mají umoţnit podnikům vstupujícím na 

zahraniční trhy získat znalosti o těchto trzích, zejména o moţnostech a podmínkách vývozu   
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a rizicích příslušných trhů. Pro účely analýzy zahraničních trhů a zajištění různých sluţeb 

mezinárodního marketingu existují prakticky ve všech vyspělých ekonomikách k tomu státem 

zaloţené instituce. Tyto jejich sluţby jsou poskytovány exportérům zdarma či za menší 

úplatu.[18] 

Poradenské a informační sluţby zahrnují: 

 poskytování informací o legislativě a právních předpisech dané země, 

 poskytování informací o technických normách, 

 marketingové analýzy a studie o příslušných trzích, 

 prezentace obchodních příleţitostí, 

 vyhledávání obchodních partnerů, 

 podporu vytváření exportně orientovaných skupin firem, 

 investiční poradenství (včetně koordinace a volby priorit pro investice v zahraničí), 

 poradenství při hledání vhodných distribučních cest, při budování prodejní sítě a vytváření 

průmyslových a obchodních středisek, 

 poradenství o zahraničních výstavách a veletrzích.[18] 

K moţným sluţbám státu téţ patří:  

 technická pomoc vývozcům (pomoc při schvalování výrobků v zahraničí, zajištění konzultací 

specialistů v příslušných technických oborech apod.), 

 pomoc se zajištěním exportních formalit (zajištění povolení vývozu, celní formality), 

 organizování obchodních misí do vybraných teritorií a zprostředkování kontaktů se 

zahraničními institucemi (tzv. otevírání dveří pro vývozce), 

 pomoc při zakládání vlastních poboček a při vyhledávání a výběru jejich zaměstnanců, 

 organizace seminářů a dalších vzdělávacích akcí na podporu exportu.[18] 

 Od státu očekává podnikatelská sféra asistenci proexportních organizací zvláště při 

průniku na méně známé či rizikově náročné trhy rozvíjejících se či rozvojových zemí. V 

tomto ohledu je poţadována podpora při navazování kontaktů v politických kruzích a jiných 

významných institucích dané země, při získávání informací o těchto trzích, v garanci              

a pojištění vývozu, v zajištění obchodních misí a při účasti na veletrzích v dané zemi 

apod.[18] 

 Ve všech zemích EU pak fungují agentury na podporu obchodu (exportu) a investic. 

Často jsou tyto agentury dvě: jedna se zaměřením na podporu exportu a druhá pro získávání 
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zahraničních investic (tento model byl svého času přijat i v ČR). Ve Velké Británii a Dánsku 

existuje jediná agentura se zodpovědností za oblast exportu i oblast přílivu zahraničních 

investic. Agentury jsou podřízeny obvykle hospodářským ministerstvům; určitou výjimkou 

jsou jiţ výše zmíněné země jako Švédsko a Dánsko, kde je hlavním kompetentním orgánem 

ministerstvo zahraničních věcí a agentury jsou tak podřízeny tomuto ministerstvu. Sluţby 

agentur na podporu exportu (TPO – Trade Promotion Organisation) jsou v převáţné míře 

financovány ze státního rozpočtu, zhruba do dvaceti procent jejich finančních prostředků je 

získáváno jako poplatky (platby) za poskytnuté sluţby. V některých zemích však přispívají 

firmy. Základní marketingové informace jsou poskytovány zdarma. Za úhradu jsou 

poskytovány ostatní sluţby, zejména pak některé speciální poradenské sluţby v rámci 

programů s finanční účastí státu, zpracování marketingových studií na zakázku, právní servis 

apod. Nabídka sluţeb má přitom tendenci k dalšímu rozšiřování a posouvá se od poskytování 

spíše všeobecných informací o dané zemi, resp. teritoriu k podrobnějším informacím o trhu,   

a k hlubším marketingovým analýzám. Ve většině případů zahraniční kanceláře agentur na 

podporu exportu pracují nezávisle na zastupitelských úřadech, ale podle potřeby s nimi 

spolupracují a koordinují činnosti.[18] 

 Ve všech zemích EU také existují banky specializované na exportní financování. V 

některých zemích je jejich rozhodujícím vlastníkem stát (např. Velká Británie), v jiných 

zemích jde o soukromé podnikatelské subjekty (např. Německo).[18] 

3.3 CzechInvest 

 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková 

organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje 

konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních 

podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti 

výroby, strategických sluţeb a technologických center.[22] 

 V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií 

CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak 

z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku 

v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, 

která smí nadřízeným orgánům předkládat ţádosti o investiční pobídky, a podporuje české 

firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. 
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Prostřednictvím svých sluţeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji 

domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.[22] 

Sluţby CzechInvestu 

 informace o moţnostech podpory pro malé a střední podnikatele 

 implementace dotačních programů financovaných EU a státem 

 formální poradenství k projektům 

 správa databáze podnikatelských nemovitostí 

 podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských firem 

 pomoc při realizaci investičních projektů 

 zprostředkování státní investiční podpory 

 AfterCare – sluţby pro zahraniční investory, kteří jiţ působí v České republice, 

podpora při reinvesticích 

 Agentura CzechInvest zaloţila na začátku roku 2004 síť třinácti regionálních kanceláří 

ve všech krajských městech. Důvodem jejich vzniku bylo rozšíření nabídky sluţeb. 

Regionální kanceláře agentury CzechInvest poskytují informace o moţnostech podpory 

podnikání ze strukturálních fondů EU, pomáhají firmám, které mají zájem realizovat svou 

investici v daném regionu a spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy a dalšími 

regionálními institucemi.[22] 

 

3.4  Česká exportní banka  

 Česká exportní banka, je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu exportu 

(dále jen ČEB), jejímţ posláním je poskytování exportních úvěrů a dalších sluţeb 

souvisejících s financováním exportu. Posláním ČEB je poskytovat státní podporu vývozu, a 

to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších sluţeb s vývozem souvisejících. 

ČEB v průběhu své existence poskytla úvěry v hodnotě více neţ 90 mld. Kč.  

 Většinu vývozu financovaného ČEB představuje z hlediska exportu komoditní struktury 

především strojírenské technologie pro energetiku (47,9 %) a strojní zařízení pro různá 

odvětví průmyslu (40,1 %). Z hlediska produktů financování vývozu zaujímají nejvyšší podíl 

odběratelské vývozní úvěry. Novým fenoménem se stalo financování výroby pro vývoz, a to i 

u sloţitých technologických celků.  
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 S ohledem na délku splatnosti je naprostá většina úvěrů poskytována na dobu delší neţ 

5 let (86,4 %). Na státní podpoře financování exportu profitují nadále především velké 

podniky. K omezení teritoriálních rizik (při vstupu na trhy méně vyspělých zemí) slouţí ve 

většině zemí poskytnuté pojištění se státní podporou, které je v souladu s pravidly státní 

podpory uplatňovanými v rámci EU a WTO a kladoucími důraz na podporu vývozu 

tuzemských subjektů. Pro soukromé pojišťovací společnosti by tento typ pojištění byl příliš 

rizikový, a proto ho nenabízejí. Na trzích méně vyspělých zemí je sice obvykle větší moţnost 

se prosadit, ale tato moţnost je zase spojena s podstatně větším rizikem. V ČR je pojištění 

proti teritoriálním rizikům upraveno příslušným zákonem. Institucí, která v ČR provádí 

pojištění vývozních úvěrových rizik na příslušných teritoriích, je Exportní garanční a 

pojišťovací společnost (dále jen EGAP). Pojištění se provádí proti transferovým rizikům, 

administrativním opatřením země odběratele, válečným a sociálním konfliktům a přírodním 

katastrofám znemoţňujícím splácení poskytnutých úvěrů. Státy jsou zařazeny do kategorií 

podle výše teritoriálního rizika, přičemţ země EU-15 jsou povaţovány za země bez 

teritoriálního rizika a nelze tedy pro ně vyuţít pojištění se státní podporou. Pro tyto země se 

pak uplatňuje pojištění na komerčním principu. Cílem pojištění se státní podporou je podpořit 

především vývoz tuzemských subjektů. [13] 

Tabulka IV: Výdaje na exportní strategii 

Výdaje státního rozpočtu exportní strategie na období 2006-2010 (v mil. Kč) 

Forma státní podpory 2006 2007 2008 2009 2010 

Dotace ztát ČEB 889 978 1000 1000 1000 

Soft hans 300 500 800 1000 1000 

Dotace k posílení fondu EGAP Neplánovaný 

CzechTrade 279 306 336 367 400 

Výstavy a veletrhy 220 230 240 250 250 

Obchodně ekonomické úseky 

zastupitelských úřadů 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 110 160 210 240 260 

Ministerstvo zahraničních věcí 340 400 410 410 420 

Celkem 2138 2574 2996 3267 3330 

% státního rozpočtu 0,22 0,23 0,24 0,24 0,22 

Zdroj: [13] 
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4 ANALÝZA EXPORTNÍ STRATEGIE ČR  

V obecném slova smyslu se strategií rozumí určité schéma (projekt, směr) postupu, 

které naznačuje, jak za daných podmínek dosáhnut vytyčených cílů. Je to přehled moţných 

kroků a činností, které jsou přijímány „s vědomím“ částečné neznalosti všech budoucích 

podmínek, okolností a souvislostí, kdy nejsou poznány všechny přípustné alternativy a nelze 

přesně označit jednotlivé výhody a nevýhody pro potřeby budoucího rozhodování.  

 Česká republika se zaměřuje na růst vývozu. Exportní výkonnost ekonomiky je závislá 

na řadě faktorů, především na kvalitě podnikatelského prostředí, výkonnosti samotných firem 

a vnějším prostředí. Smyslem exportní strategie je napomoci k většímu zapojení 

podnikatelské sféry do oblasti mezinárodního podnikání na zahraničních trzích. Exportní 

strategie představuje značnou pomoc českým firmám. 

 

4.1 Exportní strategie ČR 2006 - 2011 

 Dobré výsledky českého zahraničního obchodu by měla podpořit vládou schválená 

Exportní strategie ČR pro období 2006 aţ 2010. Strategie se věnuje činnostem a postupům, 

které mají přímý a výhradní vztah k exportním procesům. Zejména definuje vize, hlavní cíle a 

klíčové projekty státní proexportní politiky.[13] 

 Vláda ČR na svém zasedání dne 19. ledna 2011 rozhodla o prodlouţení 

platnosti/aktualizaci stávající exportní strategie na rok 2011. Vláda tak učinila proto, ţe toto 

řešení umoţní novou exportní strategii na léta 2012–2015 provázat s připravovanou Strategií 

konkurenceschopnosti ČR i s připravovanou Koncepcí zahraniční politiky ČR.[13] 

 Exportní strategie ČR pro období 2006 aţ 2010 se opírá o systém proexportních 

nástrojů a sluţeb, které budou účinné, komfortní pro podnikatele, slučitelné s pravidly trţní 

ekonomiky, flexibilní a efektivní z pohledu vyuţití zdrojů státu. Mezi tyto nástroje patří např. 

poskytování informačních a poradenských sluţeb, organizování obchodních misí, nabídka 

finančních sluţeb a produktů, investiční poradenství, prezentace obchodních příleţitostí a 

marketing země či organizování vzdělávacích akcí.[13] 
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4.2 Sluţby a nástroje exportní politiky 

 Ve vyspělých zemích nabízí stát sluţby, jejichţ úkolem je napomáhat expanzi 

podnikatelů na zahraniční trhy. Z analýzy nabídek institucí je moţné sestavit přehled 

typických sluţeb států: 

 poskytování informačních a poradenských sluţeb  

 organizování obchodních misí do vybraných teritorií,  

 podpora programů pro vyhledávání nových příleţitostí pro inovační podnikání, 

 organizace seminářů a dalších vzdělávacích akcí, investiční poradenství 

 poradenství o veletrzích a podpora účasti na veletrzích a výstavách, 

 nabídka finančních sluţeb a produktů (úvěry, pojišťování), 

 prezentace  obchodních příleţitostí a marketing země.[13] 

Téměř ve všech zemích jsou zdarma pouze základní sluţby, ostatní sluţby jsou placené, i 

kdyţ poplatky zdaleka nekryjí celkové náklady. Hlavními poţadavky na poskytovatele sluţeb 

jsou: odbornost, flexibilita, zajištění informovanosti. 

Poţadavky českých firem na podporu exportu 

 S cílem vytipovat nejvíce ţádané sluţby a zařadit je do nabídky institucí na podporu 

exportu byl realizován průzkum poţadavků podnikatelské sféry (dotazníková akce 

organizovaná MPO v květnu 2005). Úroveň sluţeb, které stát poskytuje, hodnotila více neţ 

polovina respondentů za přínosnou, nicméně více neţ polovina uvedla, ţe je obtíţné se k 

nabídce „propracovat“.[13] 

Respondenti mají největší zájem o sluţby typu: 

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

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

zákazníků). 

Hlavní hodnotu státem poskytované podpory exportérům spatřují respondenti ve zvýšení 

konkurenceschopnosti a zjednodušení přístupu českých firem na zahraniční trhy. Stát by se 

dle jejich názoru měl do budoucna zaměřit především na celkové zlepšení podnikatelského 

prostředí, finanční podporu exportu a marketingových aktivit. Z hlediska teritorií projevili 

respondenti největší zájem o Rusko, SNS a země EU.[13] 
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5 PRAKTICKÁ APLIKACE NA PRŮMYSLOVÉ FIRMY 

              

 Vzhledem k tomu, ţe vláda české republiky povaţuje podporu exportu za jednu 

z hlavních cílů hospodářské politiky, chtěla jsem ověřit, zda i vývozci pociťují účinnost 

proexportní politiky České republiky. Toto ověřování proběhlo na příkladu společnosti 

Promens, a.s. 

 

5.1 Firma Promens a.s. 

 Společnost Promens je exportně orientovaná. Podíl na mezinárodním trhu je více jak 

80%. Promens je předním světový výrobce plastů, provozuje 47 výrobních závodů v Evropě, 

Severní Americe, Asii a Africe.  Společnost vyrábí širokou škálu výrobků, včetně obalů na 

potraviny, kosmetiku, chemický a farmaceutický průmysl a slouţí řadě odvětví, jako je 

zpracování potravin, chemický a zdravotnický průmysl, stejně jako automobilový průmysl, 

těţké strojírenství a elektronický průmysl. Promens zahrnuje výrobní metody, jako je 

vyfukování, tvarování a vstřikovaní stejně jako rotační lití. Celkem Promens zaměstnává asi 

4200 lidí. [21] 

 

5.1.1 Historie společnosti 

 Kořeny společnosti Promens lze vysledovat do roku 1984. Tato společnost vznikla v 

Dalviku v severním Islandu. Původně se firma jmenovala Sæplast, a řízena poţadavky z 

islandského odvětví rybolovu vyvinula produkt, který prodluţuje kvalitu ţivota ryb. Sæplast 

vyvinula revoluční dvojité-obezděné izolované plastové vany. V roce 2004, islandská 

investiční společnost Atorka získala většinový podíl a vzala Sæplast z Islandské burzy. V 

následujícím roce Atorka vytvořila Promens Group, jejichţ jméno bylo později změněno na 

Promens Dalvik. [21]          

         

5.1.2 Produktové zaměření společnosti 

 Firma je zaměřená  na plastové konstrukční díly, které jsou pro naše zákazníky 

projektovány, vyráběny a dodávány výhradně dle specifikací našich zákazníků a ve 100% se 
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jedná o díly, které jsou součástí prvovýroby nějakého finálního produktu. (nedodáváme do 

obchodů)  

 Naše technologické zaměření je na velkoplošné konstrukční plastové dílce (2-25kg), 

které jsou dodávány jako kompletní montáţní celky, tedy včetně potřebných součástek 

(světla, kabely, těsnění, závěsy apod), a jsou také lakované dle poţadavku zákazníka. 

Technologie, které se vyuţívají pro výrobu těchto dílu, jsou reaktivní vstřikování (PU-RIM, 

NYRIM) technologie vakuového tváření, v kombinaci s CNC obráběním a lakováním. 

 

Pro příklad: 

 osobní auta spoilery: ŠKODA, SAAB  

 nákladní auta exteriéry a interiéry: VOLVO, RENAULT 

 stavební technika kryty motorů, nádrţe: AMMANN, VOLVO, BOBCAT 

 a celá řada další oblastí 

  

5.1.3  Zkušenosti s podporou exportu ve společnosti  Promest a.s. 

 Zdrojem pro informace o zkušenostech s podporou exportu mi byl především vedoucí 

úseku kvality společnosti Promens, pan Jiří Ševčík (viz rozhovor). 

 Společnost v oblasti podpory exportu vyţívala především v začátcích hojně sluţeb 

CzechTradu a CzechInvestu a to především v rovině informačních a poradenských sluţeb.    

V praxi to bylo hledání vhodných a velkých nadnárodních společností pro uplatnění 

technologií a znalostí v sériových dodávkách. 

 S Czech Investem se firma účastnila soutěţe Subdodavatel roku 2003, která byla 

vypsána ve třech kategoriích. Firma Promest (dříve RIM-Tech a.s.) zvítězila ve dvou z těchto 

tří kategorií. Dle Czech Investu to bylo poprvé, co se to někomu podařila.(viz příloha č.1 ) 

 

5.2 Firma Bonatrans Group a.s. 

  Firma Bonatrans Group je přední světový výrobce, který se zabývá výrobou 

nákladních, osobních a především ţelezničních kol a dvojkolí. Své produkty vyváţí do celého 

světa především do zemí EU a střední Evropy. Tato firma exportuje 95% své produkce.[20] 
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5.2.1 Historie společnosti 

 V roce 1965 vznikl Závod ţelezničních dvojkolí v rámci Ţelezáren a drátoven Bohumín 

s cílem dodávat dvojkolí do střední Evropy. Rok 1989 byl zásadní ve změnách trţních 

podmínek. Rozpad RVHP a zahájení orientace na nejvyspělejší trhy. Rozšíření výroby o nové 

haly nastalo v roce 1998. Samostatný podnik Bonatrans a.s. vznikl v roce 1999.[20] 

 

5.2.2 Produktové zaměření společnosti 

 Bonatrans vyvíjí, vyrábí a dodává kompletní sortiment ţelezničních dvojkolí, kol, 

náprav a obručí pro všechny typy kolejových vozidel. Zkušenosti s vývojem a s dodávkami 

dvojkolí a jejich dílů pro různorodé aplikace a dle různorodých technických podmínek do více 

neţ 70 zemí světa umoţňují firmě Bonatrans dodat zákazníkovi výrobek, který je 

optimalizován pro konkrétní pouţití.[20]  

 Výrobní sortiment zahrnuje jak hnací dvojkolí pro nejnáročnější aplikace s vysokými 

přesnostmi, montovaná včetně převodovky, brzdových kotoučů, loţiskových systémů, tak i 

dvojkolí pro nákladní dopravu, kde je zase nutno řešit otázky vlivu tepelného zatíţení z 

brzdění těţkých vagónů. Bonatrans se také intenzivně zabývá otázkou sniţování hluku při 

provozu ţelezničních vozidel. V této oblasti nabízí vlastní originální konstrukci pryţí 

odpruţeného kola pro městskou a příměstskou dopravu a také různé varianty vlastních 

tlumičů hluku přesně „laděných“ dle poţadavků a potřeb zákazníků.[20] 

 Ačkoli se snaţíme o vytvoření výrobku zákazníkovi na míru, přílišná různorodost typů 

výrobků pouţívaných jedním zákazníkem by bylo neefektivní. Proto se svými klíčovými 

zákazníky pracujeme také na společné unifikaci výrobků pro jednotlivé typy pouţití.[20] 

Pochopitelně ţelezniční vozidla v provozu potřebují průběţné vyměňování opotřebovaných 

dílů, proto významnou část produkce Bonatrans tvoří výrobky pro náhradní spotřebu.[20] 

 

5.2.3 Zkušenosti s podporou exportu 

Firma Bonatrans Group a.s. nevyuţívá ţádné státní podpory v oblasti exportu. 
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ZÁVĚR 

 Z důvodu nedostatku určitého zboţí v jednom státě vzniká potřeba vývozu tohoto zboţí 

do jiného státu. Přebytky dané přírodními a ekonomickými podmínkami daného státu lze 

pomocí vývozních a dovozních operaci korigovat. Zapojení do mezinárodního obchodu vede 

ke zvýšení tempa hospodářského růstu v rámci izolované národní ekonomiky. 

  Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit podporu exportu českých průmyslových firem 

ze strany státu. Důleţitým datem ve vývoji zahraničního obchodu, byl rok 2004, kdy se česká 

republiky stala členem EU, a začlenila se do zóny volného obchodu, coţ mělo příznivé 

podmínky pro obchodování i fyzický pohyb zboţí. Nyní musí vláda respektovat veškeré 

mezinárodní dohody, k nimţ se vstupem do EU zavázala. Vyváţet do zahraničí můţe kaţdý, o 

jehoţ výrobky bude v zahraničí zájem, ale musí splňovat určité pravidla stanovená EU. V 

roce 2005 export v České republice převýšil dovoz.  

 Export České republiky je ovlivňován ekonomickou situací. Především v této době, kdy 

probíhá celosvětová hospodářská krize je třeba státní podpory exportu. Státní podpora exportu 

je v České republice realizovaná pomocí ministerstva zahraničních věcí, ministerstva financí, 

státní správou a nejdůleţitější roji sehrává ministerstvo průmyslu a obchodu.  

 

 Česká republika navíc podporuje export celou řadou státem zřízených institucí, agentur 

a organizací. Mezi ty nejdůleţitější patří např. CzechTrade, CzechInvest, Česká exportní 

banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost. Tyto a podobné organizace podnikatelům 

usnadňují podnikat na mezinárodním trhu. 

 

 CzechTrade - česká agentura na podporu obchodu. Je příspěvkovou organizací 

Ministerstva průmyslu a obchodu a jejím hlavním cílem je poskytování sluţeb ke zvyšování 

exportu a konkurenceschopnosti státu.  

 

 CzechInvest - agentura pro podporu podnikání a investic. Tato organizace je také 

příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu. CzechInvest se zaměřuje na 

podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury a získávání 

zahraničních investic z oblasti výroby.  
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 V ČR jsou základní sluţby poskytovány zdarma a ostatní sluţby jsou zpoplatněné. Stát 

nabízí informační, vzdělávací, poradenské, asistenční, finanční a prezentační sluţby. Tyto 

sluţby poskytují instituce, které stát za účelem podpory exportu zřídil. Řídící roli v rámci 

státní proexportní politiky sehrává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jehoţ hlavní 

kompetence v oblasti zahraničního obchodu spočívají v odstraňování tarifních a netarifních 

bariér vývozu, vytváření exportních strategií nebo ve financování a pojišťování vývozu. 

 

 Za účelem dalšího růstu exportu byla MPO zpracována Exportní strategie České 

republiky pro období 2006 – 2010 (prodlouţena do roku 2011). Exportní strategie je 

strukturována do třech částí, které představují vizi, cíle a projekty. Má přispět k dalšímu růstu 

českého exportu, a hospodářskému vývoji České republiky. 

 

 Podle mého názoru proexportní politika České republiky poskytuje dostatek sluţeb pro 

české exportéry. Vím však, ţe mnoho firem těchto sluţeb nevyuţívá. Například z důvodů, ţe 

mezi podniky existuje poměrně nízká znalost některých institucí a tedy i znalost nabídky 

sluţeb, které by mohly exportérům pomoci při jejich podnikatelských aktivitách.  

 

 Jako příklad zde uvádím dvě firmy, na které jsem se zaměřila ve své práci. Firma 

Bonatrans group a.s sídlící v Bohumíně a firma Promens a.s. se sídlem ve Zlíně. 

 

Bonatrans group a.s.            

  V rámci zpracování mého tématu bakalářské práce o státní podpoře exportu 

průmyslových firem jsem měla moţnost osobně hovořit s odborníkem z praxe (Ing. Vilém 

Balcárek MBA – obchodní ředitel Bonatrans group a.s.), který mi sdělil, ţe i přes to, ţe firma 

vyváţí většinu své výroby do zahraniční, nevyuţívá ţádnou formu podpory exportu ze strany 

státu.  

Promens a.s.              

 Naproti tomu firma Promens a.s. vyuţívala řadu informačních a poradenských sluţeb 

poskytovaných CzechInvest a CzechTrade, dokonce se zúčastnili soutěţe Subdodavatel roku 

2003 a vyhráli dvě ze tří kategorií.  

 Bohuţel většina státních programů pro podporu exportu je určena malým a středním 

podnikům a společnost Promens je vyuţívala pouze při svém vzniku, nyní jako velká firma na 

tyto programy uţ nedosáhne. 



 

33 
 

  Finanční podpory státu společnost nevyuţívá, a státní podpora pro velké firmy by mohla 

být podle Jiřího Ševčíka (zástupce firmy Promens) větší. Některé moţnosti však existují i pro 

tyto společnosti například veletrhy, různé informační a poradenské sluţby.  

 Podle informací získaných od zástupců firem, se dá říct, ţe mezi dotazovanými podniky 

v české republice převládá nespokojenost se sávajícím stavem státní podpory. Mezi podniky 

je nízká znalost institucí a tedy i znalost nabídky sluţeb, které by mohly při exportu pomoct. 

 Z těchto důvodů bych v oblasti podpory exportu ze strany státu doporučila zlepšit 

komunikaci s firmami, stát by měl přehled o tom, jaké sluţby podnikatelé nejvíc potřebují a 

poté by se na ně mohl stát více zaměřit. Zároveň si myslím, ţe podpora exportu pro velké 

podniky by měla být větší. Také se domnívám, ţe české firmy obchodující se zeměmi 

pouţívající Euro by uvítaly přijetí jednotné měny, čímţ by se vyvarovali kolísání kurzu. 

Ţádný proexportně orientovaný podnikatel není spokojen s rostoucí korunou. V případě, ţe je 

koruna silná, za 1 € exportér zaplatí méně korun. Pro vývozce je to nevýhoda, jelikoţ své 

výrobky prodávají za eura.  

 Na závěr bych si dovolila zmínit i osobní přínos, který pro mě vyplynul z vypracování 

této bakalářské práce. Bylo to rozšíření mých znalostí v oblasti mezinárodního obchodu a jeho 

vlivu na ekonomii.  
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PŘÍLOHA č. 1 

Subdodavatel roku 2003 

[11.3.2004 | Praha] Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban předal na slavnostním 

ceremoniálu v Praze ocenění „Subdodavatel roku 2003“. To uděluje Agentura pro podporu 

podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci se Sdruţením pro zahraniční investice – AFI, 

pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ve třech kategoriích: 

Kontrakty uzavřené za asistence agentury CzechInvest 

(kritérium: objem uzavřených kontraktů v roce 2003) 

1. místo- BÖHM PLAST-Technik s.r.o. (Česká Třebová)- výroba vstřikovacích dílů 

z plastů 

2. místo- DROP – PRESS s.r.o. (Čáslav)- výroba hliníkových odlitků 

3. místo- První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s- výroba odlitků a kompresorů  

Nejlepší společnost z twinningového Programu rozvoje českých dodavatelů 

(kritérium: celková úroveň firmy měřená modelem EFQM) 

1. místo- RIM-TECH a.s. (Zlín)- výroba velkých plastových dílů 

2. místo- ADACO a.s. (Jindřichův Hradec)- výroba komponentů pro automobilový průmysl 

3. místo- FP Formagrau s.r.o. (Pardubice) – výroba přesných technických výrobků 

z plastických hmot 

 

Společnost s nevětším růstem v rámci twinningového Programu rozvoje 

českých dodavatelů                                                                                      
(kritérium: vyhodnocení akčního plánu, který firma vypracovala a zabývala se jeho plněním 

v rámci twinningového programu 

1. místo- RIM- TECH a.s. (Zlín)- výroba velkých plastových dílů 

2. místo- GALVIA, spol. s.r.o. (Třemošnice)- galvanické pokovování zejména pro 

automobilový průmysl 

3. místo- KOVOHUTĚ Příbram, a.s.- recyklace a výroba olova a drahých kovů 
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Program podpory českých subdodavatelů realizuje agentura CzechInvest za přispění fondů 

Evropské unie od roku 1999. Záměrem je zintenzívnit a prohloubit kontakty mezi domácími 

subdodavateli a nadnárodními výrobními firmami, které uţ v ČR působí nebo zde plánují 

investovat. Hlavním cílem programu je zejména zvýšit konkurenceschopnost českých 

subdodavatelů, aby se mohli stát subdodavateli pro nadnárodní společnosti a také pomoci 

nadnárodním výrobním firmám při vyhledávání nových partnerů z řad českých dodavatelů 

Twinningový program je součástí Programu podpory českých subdodavatelů. Přímým 

výsledkem realizace první fáze twinningového programu bylo získání kontraktů pro české 

firmy v celkové hodnotě 20,55 mil. USD. Na konci roku 2002 byla zahájena jeho druhá část, 

zaměřená na zvýšení kvality subdodavatelů v oblasti strojírenství, farmacie, biotechnologií, 

automobilových a leteckých součástek. Pro jeho první fázi bylo vybráno 50 českých firem, u 

nichţ byl (s pouţitím modelu EFQM) proveden audit. Ten se pak stal základem pro 

vypracování firemních akčních plánů. Firmy, které tyto plány naplnily nejlépe, byly následně 

přizvány do fáze intenzivní podpory, kdy jim je poskytována specifická poradenská pomoc, 

aby byly schopny plnit náročná kriteria budoucích odběratelů. 

 

 


