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ABSTRAKT 

Diplomová práce „Podpora exportu průmyslových podniků” je zaměřena na charakteristiku 

zahraničního obchodu, význam exportu pro hospodářství České republiky a na možnosti 

podpory exportu ze strany státních a nestátních institucí. Praktická část diplomové práce 

se zabývá kritickým zhodnocením exportních aktivit ve společnosti a nastínění vhodného 

návrhu na využití podpory exportu. 

 

 

Klíčová slova: 

Zahraniční obchod, význam exportu pro hospodářství ČR, možnosti podpory exportu 
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ABSTRACT 

Thesis "Export promotion industrial enterprises" is focused on the characteristics of foreign 

trade, the importance of exports to the economy of the Czech Republic and the possibility 

of export support by state and non-state institutions. The practical part of the thesis deals with 

the critical evaluation of export activities in society and outline a suitable proposal for the use 

of export promotion. 
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support for Czech firms export activities of selected companies. 
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ÚVOD 

 Předmětem diplomové práce je zhodnocení podpory exportu smaltovaných plechů 

ve společnosti Vítkovice a.s., konkrétně v jejich dceřiných společnostech Vítkovice Power 

Engineering a.s., která se zabývá výrobou smaltovaných plechů a  smaltovaných nádrží 

a Vítkovice Doprava a.s., která zajišťuje export zmíněných produktů. Práce je zaměřena 

na konkrétní zásilku smaltovaných plechů do Mexika. Z důvodů opakovanosti kontraktu 

je vhodný pro aplikaci podpory exportu ze státní čí nestátní sféry.  

 Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma podpory exportu průmyslových firem 

ze strany státních i nestátních organizací, které navazuje na mou závěrečnou práci 

zpracovávanou v bakalářském studiu. Toto téma mne velmi zajímá a z tohoto důvodu jsem 

se rozhodla v něm dále pokračovat a rozšířit si znalosti v oboru zahraničního obchodu. Také 

si myslím, že toto téma je velmi aktuální. Export je jedním z nejdůležitějších 

makroekonomických ukazatelů, díky kterému se posuzuje ekonomická výkonnost země. 

Přínos pro sebe vidím v prohloubení znalostí v oboru exportu, a také v získání zkušeností 

po praktické stránce. 

 Cílem mé diplomové práce je podat ucelený přehled o exportních aktivitách výše 

zmíněných společností, kriticky tyto aktivity zhodnotit a na základě analýzy dat nastínit 

vhodný návrh na využití nabízených podpor exportu ze strany státních i nestátních organizací. 

 Vzhledem k velikosti a rovněž dlouhé historii společnosti Vítkovice a.s. se domnívám, 

že tato společnost plně využívá možností podpory exporty, která se v České republice 

ze strany státních i nestátních organizací nabízí. Stanovuji si tudíž v úvodu hypotézu, 

že společnost plně využívá možností, které se jí v této oblasti nabízejí. Tuto hypotézu ve své 

práci ověřím. 

 V diplomové práci budou použity metody rešerše z monografie, vedení neformálních 

rozhovoru a analýza dat. 

 Obsah práce je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá zahraničním 

obchodem, jeho významem a formami vstupu společností na zahraniční trh. Dále jsou v této 

kapitole nastíněny nástroje zahraničního obchodu. 
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  Druhá kapitola je zaměřena na význam exportu pro hospodářství České republiky. 

Zde je charakterizována exportní strategie ČR pro rok 2012 - 2020 a popsán stav zahraničního 

obchodu v lednu 2013.  

 Třetí kapitola se zabývá možnostmi podpory exportu ze strany státních i nestátních 

organizací. Většina těchto organizací se zabývá podporou malých a středních společností, 

přičemž velkým společnostem není poskytováno tolik pozornosti. Toto je v práci zohledněno, 

a proto je teorie podpory v této kapitole uzpůsobena a zaměřena na podporu velkých českých 

podniků. Podporu lze využívat buď ze strany států (ta je rozdělena na podporu ministerstev 

a organizací zřízených ministerstvy), nebo ze strany nestátních institucí, mezi které patří 

Asociace exportérů a Hospodářská komora České republiky.  

 Čtvrtá kapitola představuje praktickou část diplomové práce. Zde jsou přiblíženy 

a charakterizovány společnosti Vítkovice a.s., Vítkovice Power Engineering a.s. a Vítkovice 

Doprava a.s. Dále je zde popsán proces exportu smaltovaných plechů a podpora při jejich 

exportu. Tato kapitola je zaměřena na praktické zpracování získaných dat a obecné 

zhodnocení součastného stavu podpory exportu. Součástí kapitoly je nástin možného řešení 

podpory exportu. 
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1  ZAHRANIČNÍ OBCHOD 

 Zahraniční obchod se uskutečňuje přes hranice státu. Může být světový, 

nebo na jednotlivých kontinentech se sousedními státy. Je to základní forma propojení 

světových ekonomik. Jedná se o transakce mezi domácími a zahraničními subjekty spojené 

s prodejem a nákupem služeb a zboží. 

Mezi hlavní důvody rozvoje mezinárodního obchodu patří: 

 Odlišnost přírodních a klimatických podmínek obchodujících zemí, 

 odlišný spotřebitelský vkus a preference, 

 snaha o zvýšení efektivity výroby, 

 konflikt výroby a spotřeby. [12] 

 

1.1 Formy vstupu společností na zahraniční trh 

 Zvolení formy vstupu na zahraniční trh je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí 

podnikového managementu. Důležitým faktorem pro rozhodnutí je původ vyráběného 

produktu, tedy zda je vyráběn v zahraniční nebo v tuzemsku. [2] 

1.1.1 Formy vstupu při výrobě v zahraničí 

 Rozlišujeme dvě základní skupiny vstupů na mezinárodní trh, a to jsou: 

A) Kapitálové formy vstupů, 

B) vstupy nenáročné na kapitálové investice. 

 

A) Kapitálové formy vstupu na mezinárodní trhy 

 Tento druh vstupu na mezinárodní trhy realizují převážně velké a silné společnosti. 

Investice se uskutečňují v zemích, které mohou nabídnout nejlepší podmínky. [8] 
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 Přímé kapitálové investice  

 Probíhají nejčastěji formou fúzí
1
 (obvykle u společností ve stejném oboru) nebo 

akvizic
2
. Jejich cílem je posílení pozice na trhu. [8] 

 Joint Ventures (účasti) 

 Joint Ventures vznikají kapitálovým spojením 2 nebo více společností a realizací 

společného podnikatelského záměru. Kapitálové účasti jsou majoritní, paritní nebo minoritní. 

[10] 

 Strategická aliance 

 Slouží jako nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti, je to podnikatelský vztah tvořen 

mezi dvěma a více společnostmi, s cílem snížení rizika a zvýšení efektivnosti při plnění 

společných cílů. [11] 

 Investice na zelené louce 

 Jedná se o nově postavené a založené společnosti. Obvykle přináší do země určité 

výhody jako například příliv kapitálu, moderních technologií, tvorba pracovních míst a větší 

konkurence na trhu. [8] 

 

B) Vstupy na zahraniční trh nenáročné na kapitálové investice 

 V případě, že podniky nemají dostatečné množství kapitálu na přímé investice, 

ale chtějí rozšířit své mezinárodní aktivity, mohou využít některé formy vstupu nenáročné 

na kapitálové investice.  

 Předání licence 

 Licenční smlouva umožňuje příjemci v zahraničí využít licenci ochranných práv 

a vynálezů (patentové licence, licence know how a frenčízové licence). Jedná se o kapitalizaci 

intelektuálního vlastnictví na mezinárodním trhu. [2] 

 Smlouva o řízení 

 Jedná se o poskytnutí řídících znalostí a špičkových manažerů na určitou dobu. 

Předmětem smlouvy bývá řízení v oblasti služeb, řízení výrobního závodu, nebo poradenské 

                                                 
1 
Fúze je splynutí (sloučení, spojení) dvou či více společností do jednoho celku. 

2 
Akvizice je převzetí společnosti nebo její části (obvykle koupí). 
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služby. Know-how manažera je považováno za nehmotný vklad do podnikání. Tyto smlouvy 

se používají při řízení společností v rozvojových zemích. [2] 

 Smluvní výroba 

 Tato výroba se využívá především v případě, že se zboží prodává ve třetích zemích. 

V případě, že není možné zřídit v zahraničí vlastní výrobu. U tohoto druhu výroby není 

potřeba přímých investic, nehrozí vyvlastnění. [2] 

 Smlouva o školení a vzdělávání 

 Tyto smlouvy se uzavírají jen jako dodatek dohody ke smlouvě o dodávce. Uplatňuje 

se především u průmyslového zařízení, pro jehož obsluhu je nutné zaměstnance proškolit. [2] 

1.1.2 Formy vstupu při výrobě v tuzemsku 

 K tomuto typu vstupu na zahraniční trh dochází nejčastěji z důvodů přebytečné 

kapacity z výroby, která se v domovské zemi nespotřebuje, a odbyt v zahraničí je tedy dobré 

řešení. Rozlišujeme dva typy exportu, kterými jsou: 

A) Nepřímý export, 

B) Přímý export. 

 

A) Nepřímý export 

 Domácí producent přenáší zodpovědnost za prodej svých výrobků na cizí orgán, 

tj. na prostředníka, který tímto přebírá specifická rizika zahraničního obchodu a rovněž 

přebírá na sebe aktivity spojené s exportem. U tohoto typu obchodu je spojení domácího 

výrobce se zahraničním prodejcem velmi nepřímé. [5] 

 Specializovaní exportéři (exportní domy) 

 Specializovaní exportéři jsou nejčastěji voleni z důvodu, kdy společnost nemá 

exportní zkušenosti nebo je kapitálově slabá. Nevýhoda tkví v úplném odkázání na exportéra 

a anonymitě obchodního partnera. [5] 

 Exportní společnosti 

 Exportní společnosti se často označují jako přechodné formy mezi nepřímým 

a přímým exportem. Jejich náplní práce je především poskytování informací a poradenství. 

[5] 
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 Dalšími prostředníky nepřímého exportu mohou být exportní správci nebo exportní 

makléři. [5] 

 

B) Přímý export 

 V případě přímého exportu, exportér navazuje přímý kontakt s obchodním partnerem 

v zahraničí. Exportér přebírá více rizik, ale má výhodu znalosti svého obchodního partnera 

a možnost ovlivnění prodeje na zahraničním trhu. Může lépe kontrolovat distribuční orgány 

a snáze prosazovat svou strategii. [5] 

 Export bez přímých investic 

 Přímý export, přičemž distribuce produktu na místě je prováděna cizími distribučními 

orgány v zahraničí. [5] 

 Export s přímými investicemi 

 U tohoto typu exportu je přeprava produktu na místě zajišťována vlastními 

distribučními orgány, což vyžaduje vložení vlastních přímých investic. Patří zde například 

zřízení reprezentační kanceláře, pobočky, nebo dceřiné společnosti. [5] 

 Mezi přímý export, který vyžaduje investici výrobce, patří také tzv. Piggyback, což 

je spolupráce více společností ze stejného oboru podnikání v oblasti vývozu, při které obvykle 

velká a známá společnost dává za úplatu menším společnostem k dispozici své zahraniční 

distribuční cesty. [4] 

 

1.2 Nástroje zahraničního obchodu 

 Stát má k realizaci obchodní politiky k dispozici soustavu opatření a obchodně 

politických nástrojů. Tato opatření lze rozdělit do dvou hlavních skupin, a to na autonomní 

nástroje a smluvní nástroje. [6] 

1.2.1 Autonomní nástroje 

 Tyto nástroje představují jednostranná autonomní opatření přijatá za účelem ochrany 

domácích výrobců. Tato ochrana spočívá v omezení množství importu nebo v podpoře 



7 

 

exportu domácích společností. V současné době dochází k omezování autonomních nástrojů. 

Obecně lze tyto nástroje rozdělit do dvou kategorií: tarifní nástroje a netarifní nástroje. [13] 

 

TARIFNÍ NÁSTROJE 

 Mezi tyto nástroje patří: 

 Cla,  

 celní stropy,  

 celní kvóty,  

 celní sazebník,  

 poplatky  

 daně. [6] 

 

Clo 

 Clo představuje částku, kterou stát vybírá v souvislosti s exportem zboží. Ze začátku 

clo plnilo funkci fiskální a bylo největším zdrojem naplňování státní pokladny. V dnešní době 

plní clo převážně funkci kontrolní a ochrannou. [6] 

   

 Členění cla podle účelu 

 Clo fiskální - tato funkce spočívá v zajišťování potřebných zdrojů sloužících 

k financování státních výdajů. 

 Clo ochranné - tato funkce spočívá v zajištění ochrany domácích výrobků 

před importem zboží třetích zemí, tím že ho zdražují a tedy znesnadňují jeho vnikání 

na domácí trh. V případě, že výše cla zcela vyloučí zahraniční konkurenci, jedná se o clo 

prohibiční. Dále zde patří clo preferenční, diferenční, vyrovnávací, antidumpingové, 

kompenzační a odvetné. [7] 

 

 Člení cla podle způsobu výpočtu 

 Clo specifické -  vyměřeno pevnou částkou za fyzickou jednotku. 
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 Clo diferencované - sazba cla je stanovena v procentech, odstupňovaně pro různé ceny 

téhož druhu zboží.  

 Clo valorické - je stanoveno procentem z ceny zboží. 

 Clo smíšené - kombinace cla specifického a valorického. Jeho cíl je odstranit vliv 

kolísání zahraničních cen na ceny vnitřní. [6] 

 

 Členění cla podle regulace  

 Autonomní clo - používá se u zemí, s kterými daná země nemá uzavřené žádné 

smluvní závazky a nejsou členy Světové obchodní organizace (WTO). Jedná 

se o jednostranné rozhodnutí. Tyto cla mají vyšší hodnoty. 

 Smluvní clo - používá se na základě dvoustranných nebo mnohostranných smluv 

o vzájemném poskytování celních výhod. [6] 

 

 Členění cla podle směru pohybu 

 Dovozní clo – toto clo se uvaluje na dovážené zboží. Používá se hlavně z důvodů 

ochrany domácích výrobců. 

 Vývozní clo - používá se z důvodů ochranných nebo finančních, podporuje domácí 

výrobu. V součastné době se tento druh cla používá velmi málo. 

Tranzitní clo – clo za převoz zboží přes území zahraničního státu, přičemž zboží 

je určeno pro jiný stát. V dnešní době se už nepoužívá. [6] 

 

Celní kvóty a celní stropy 

 Jedná se o kombinaci netarifních a tarifních opatření, kdy je možno importovat určité 

zboží na domácí trh za zvýhodněnou cenu. Rozdíl mezi celním stropem a celní kvótou 

spočívá v tom, že po vyčerpání celního stropu může být zboží nadále dováženo na domácí trh 

za sníženou cenu, až do doby, kdy zrušení iniciuje subjekt daného státu. Překročení celní 

kvóty znamená okamžité zastavení dovozu zboží na domácí trh. [12] 
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Celní sazebník 

 Jednotlivé celní sazby jsou vyhlašovány v celním sazebníku, který kromě výše sazeb 

cla, řeší i popis zboží, ke kterému jsou cla přiřazena pro celní účely.  Pro správné zařazení 

zboží do celního sazebníku se používá harmonizovaný systém popisu a číselného označování 

zboží, který vychází z mezinárodní úmluvy
3
 o harmonizovaném systému, popisu a číselného 

označování zboží. Nomenklatura číselného označování zboží rozděluje zboží do 21 tříd 

 (v sazebníku označené I –XXI) a 97 kapitol (01 – 97). Vzor možného celního sazebníku 

je uveden v tabulce 1. [5, 16] 

 

Tabulka 1: Příklad celního sazebníku - popis jednotlivých položek 

 

Zdroj:[5]  

NETARIFNÍ NÁSTROJE 

 Nejpoužívanějšími netarifními nástroji jsou opatření v oblasti fiskální politiky 

a opatření v oblasti devizového režimu. Jedná se například o množstevní omezení, 

vyrovnávací clo, technické překážky aj. Ty mají za cíl filtrovat negativní vlivy 

ze zahraničního obchodu na domácí výrobu a trh. Smyslem jejich užití je kontrola množství 

dováženého zboží a jeho cen. [9] 

 

Množstevní omezení  

 Toto omezení má formu dovozních kvót. Po jejich vyčerpání je export popřípadě 

import na domácí trh zakázán. [2] 

Dovozní přirážka  

 Jedná se o peněžní částku, která se vybírá při dovozu výrobků a je stanovená 

procentem z celní hodnoty. [2] 

Dovozní depozitum  

                                                 
3
 Mezinárodní úmluva byla podepsána v Bruselu v roce 1983. 
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 Peněžní částka, která se skládá bezúročně při dovozu ve stanovené výši 

a na stanovenou dobu. Po uplynutí stanovené doby se dovozní depozitum vrací dovozci. 

Představuje obchodně-politický nástroj s podobnými účinky jako dovozní přirážka. [2] 

Minimální cena  

 Minimální cena je nejnižší možná hranice, za kterou se smí zboží dovézt. [2] 

Vyrovnávací clo  

 Toto clo bylo zřízeno za účelem vyrovnávat rozdíl vzniklý poskytnutím podpory 

v zemi vývozu. Přirážka k normálním celním sazbám a zboží. [2] 

Antidumpingové clo  

 Zvláštní clo vybírané podle zvláštního právního předpisu za účelem ochrany před 

dovozem dumpingových
4
 výrobků. [2] 

Technické překážky  

 Jedná se o vydávání norem, hygienické předpisy, změny výrobních postupů, 

které musí vyhovovat daným požadavkům. [2] 

1.2.2 Smluvní nástroje 

 Tyto nástroje slouží k regulaci obchodu mezi dvěma nebo více smluvními stranami. 

Mezi nejpoužívanější smluvní nástroje patří mezinárodní smlouva. Jedná se o rámcovou 

oficiální dohodu, uzavřenou mezi státy za účelem ustanovení vzájemných práv. Platnost 

těchto smluv je obvykle dlouhodobá, ale tyto smlouvy mohou být vypovězeny jednostranně 

v 6 měsíční výpovědní lhůtě, nebo domluvou. 

 Obchodní smlouvy mohou mít také podobu mezistátní úmluvy. Konkrétnější 

a krátkodobější formou jsou obchodní dohody, většinou navazující na obchodní smlouvy. 

 Mezi zvláštní typ dohod patří mezinárodní surovinové dohody. Dále zde patří platební 

dohody, které jsou sjednávány v případě, že úprava platebního styku není přímo součástí 

obchodní smlouvy. [14] 

 

Rizika vstupu na mezinárodní trh 

                                                 
4
 Dumping je označení pro cenu, jež je pod výrobní cenou, či cenou obvyklou v zemi vývozce. 
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 Společnosti musí počítat s množstvím rizik při vstupu na zahraniční trhy. Rizika lze 

rozdělit do 4 základních kategorií:  

 Kurzové riziko (riziko ztráty v závislosti na změny kurzů měn), 

 tržní riziko (riziko ztráty z nepříznivého pohybu tržních cen a sazeb), 

 teritoriální riziko (riziko spojené se změnou vývoje ekonomiky v důsledku fiskální 

politiky vlády, měnové politiky centrální banky či externích vlivů), 

 rizika zahraničních partnerů. [1] 

 

1.3 Shrnutí  

 Zahraniční obchod se skládá se dvou složek, z exportu a importu. Je pro ekonomiku 

každé země velmi důležitý. Všechny země se snaží mít hodnotu vývozu vyšší než hodnotu 

dovozu. V případě, že převyšuje hodnota dovozu, rozdíl tvoří úbytek na hrubém domácím 

produktu. 

 Česká republika se stala díky zahraničním investicím zemí s aktivní obchodní bilancí – 

hodnota exportu je vyšší než hodnota importu. Díky tomu se zvýšil i hrubý domácí produkt 

(HDP). 

 Vhodných ekonomických podmínek pro export a import dosahujeme pomocí nástrojů 

zahraniční politiky. Patří zde nástroje autonomní a smluvní. V dnešní době se ustupuje 

od autonomních nástrojů, mezí které patří například cla, celní stropy, kvóty, poplatky a daně. 

Větší důraz se klade na nástroje smluvní, kam řadíme dohody mezi obchodujícími zeměmi. 
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2 VÝZNAM EXPORTU PRO HOSPODAŘSTVÍ ČR  

 Česká republika je označována jako vyspělá země a řadí se mezi nejrozvinutější 

ekonomiky na světě. Základem hospodářství je průmysl a to především elektrotechnický, 

strojírenský, chemický, hutnický a potravinářský. [30] 

 Od 1. 1. 1993, kdy vznikla Česká republika, se zvýšil se obchod se státy s vyspělou 

ekonomikou. Největším mezníkem zahraničního obchodu a ekonomiky byl dne 1. 5. 2004 

vstup České republiky do Evropské unie. Česká republika vstoupila do jednotného vnitřního 

trhu, který svými pravidly odstraňuje vzájemné překážky obchodu. [30] 

 Zahraničí obchod je jedním z hlavních faktorů dosahování ekonomické rovnováhy 

v zemi. Míra otevřenosti ekonomiky neboli intenzita zahraničního obchodu, má pro ČR 

značný význam z hlediska dosahování vyššího hospodářského růstu. Míra otevřenosti 

ekonomiky je % podíl vývozu a dovozu na HDP. Omezené surovinové zdroje, struktura 

výroby, nedostatečný lidský kapitál a rozloha země jsou základními příčinami vysokého 

podílu zahraničního obchodu na HDP země. [30] 

 

Tabulka 2: Míra otevřenosti české ekonomiky (v %) 

Ukazatel 
HDP 

(mil. Kč) 

Export 

(mil. Kč) 

 

[%] 

 

[%] 

2004 2 814 800 1 722 657 61,20 62,14 

2005 2 983 900 1 868 586 62,6 61,3 

2006 3 222 400 2 144 573 66,6 65,3 

2007 3 535 500 2 479 234 70,1 67,6 

2008 3 689 000 2 473 736 67,1 65,2 

2009 3 625 900 2 138 623 60,0 54,8 

2010 3 667 900 2 510 653 68,4 65,0 

2011 3 841 400 2 878 741 74,9 69,9 
Zdroj:[31]  

  

V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie, což způsobilo nárůst 

obchodu, který se projevil v letech 2005 – 2007, jak lze vidět i v tabulce č. 2. 

 V roce 2009 se projevil pokles zahraničního obchodu z důvodu celosvětové 

hospodářské krize.  
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 Nárůst HDP i zahraničního obchodu je patrný v roce 2010, kdy začala ustupovat krize. 

 Obchodní vztahy rozvíjí ČR především se svými sousedními státy. Z těchto států byl 

největší podíl zboží exportován do Spolkové republiky Německo (celých 31,7 % celkového 

vývozu). Na dalších pozicích, co se exportovaného množství týče, byly Slovensko (8,7 %), 

Polsko (6,2 %) a Rakousko (4,7 % celkového vývozu). [31, 30] 

 

2.1 Exportní strategie České republiky 2012 – 2020 

 Exportní strategie se skládá z 12 základních projektů a pojmenovává jejich hlavní cíle 

a atributy. Jednotlivé činnosti projektů jsou prováděny řadou přesných opatření, jejichž 

záměrem je restrukturalizace a zefektivnění podpory exportu. [30] 

 Exportní strategie České republiky vychází ze současného stavu české ekonomiky, 

tedy z kondice českých firem, jejich oborového složení, kapitálové síly, technické 

i technologické úrovně českých výrobků a služeb apod. Zároveň vychází ze situace 

na evropských a světových trzích, resp. vývoje na hlavních vývozních trzích České republiky 

a z aktuálního stavu na globálních finančních trzích. [30]  

 Jedním z klíčových principů exportní strategie je definování prioritních a zájmových 

trhů pro české vývozce ve spolupráci s podnikatelskou sférou. Tyto trhy jsou identifikovány 

na základě růstového potenciálu, absorpční schopnosti a kompatibility ve vztahu k české 

ekonomice. Je nutné podotknout, že země Evropské Unie (dále EU) stále představují a nadále 

budou představovat nejdůležitější odbytiště českého exportu. [30] 

 Prioritní snahou celé exportní strategie je zaměřit se na udržení stávajících pozic 

a na další rozvoj těchto pozic především v segmentu malých a středních podniků. Ze zemí 

mimo EU definuje exportní strategie 12 prioritních zemí pro české vývozce a podnikatelskou 

spolupráci. Jsou to Brazílie, Čínská lidová republika, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská 

federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam. [30] 

 Strategie rovněž obsahuje cílenou skupinu tzv. zájmových zemí, kterých je 25. Mezi 

ně patří Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, 

Chorvatsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika (JAR), Kanada, Kolumbie, Maroko, 

Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, Spojené Arabské Emiráty (SAE), 

Švýcarsko a Thajsko. Uvedený seznam zemí je periodicky upravován a vyhodnocován 
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v závislosti na plnění dosažených cílů, situaci na světových trzích a potřebách podnikatelské 

sféry. [30] 

 Exportní strategie České republiky navazuje na Strategii mezinárodní 

konkurenceschopnosti ČR pro období 2012–2020, kde je deklarována hlavní vize a cíl, 

aby se ČR do roku 2020 stala jednou z 20 nejvíce konkurenceschopných zemí světa. [30] 

 

2.2 Zahraniční obchod leden 2013 

 Podle předběžné statistiky se v lednu meziročně v běžných cenách snížil vývoz 

o 3,2 % (8,0 mld. Kč) a dovoz o 4,1 % (9,1 mld. Kč). Vývoz společností sídlících v České 

republice byl nižší o 3,7 % (7,2 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku 

klesl o 1,4 % (0,8 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice se snížil o 3,0 % 

(5,7 mld. Kč), dovoz společností se sídlem mimo Českou republiku klesl o 9,8 % (3,4 mld. 

Kč). Bilance zahraničního obchodu skončila v lednu přebytkem 31,5 mld. Kč proti přebytku 

27,0 mld. Kč v lednu 2012. Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl 

o 5,1 % (7,1 mld. Kč). Snížil se zejména vývoz silničních vozidel (o 4,3 mld. Kč), výpočetní 

techniky (o 2,0 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 1,1 mld. Kč). Dovoz minerálních 

paliv meziročně klesl o 7,9 % (2,2 mld. Kč). Dovoz ropy se zvýšil o 4,9 % v hodnotovém 

vyjádření a o 8,5 % v naturálním vyjádření. Dovoz zemního plynu byl nižší o 5,4 %. 

 Bilance zahraničního obchodu se státy EU dosáhla přebytku 65,0 mld. Kč, 

který byl meziročně o 5,4 mld. Kč nižší. Přebytek vzrostl v obchodě se Slovenskem, 

Maďarskem (shodně o 1,1 mld. Kč) a Spojeným královstvím o 1,0 mld. Kč. Deficit 

se zmenšil v obchodě s Ruskem (2,3 mld. Kč), Koreou (1,4 mld. Kč) a Čínou (0,6 mld. Kč). 

[21,19, 29] 

 

2.3 Teritoriální struktura zahraničního obchodu ČR 

 Hlavní podíl na hodnotě realizovaných obchodů ČR mají vyspělé průmyslové státy, 

především členské země EU, se kterými ČR realizuje přibližně 75% směny. 

Nejvýznamnějšími obchodními partnery ČR jsou Spolková republika Německo a Slovensko. 

S těmito zeměmi ČR realizuje přibližně 40% veškerého obchodu. Přílišná orientace 
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na omezený počet zahraničních trhů znamená velké riziko a vede k vysoké závislosti české 

ekonomiky na vývoji okolních ekonomik těchto zemí. Z tohoto důvodu je prioritou teritoriální 

diverzifikace vývozu. [12,17, 19] 

V tabulce 3 je znázorněné množství export a importu rozděleno mezi státy EU, rozvojové 

země a ostatní  

 

Tabulka 3: Teritoriální struktura zahraničního obchodu 

 

Obrat Export Import 

tis. Kč 

Podíl 

na 

obratu 

tis. Kč 
Podíl  

na Ex 
tis. Kč 

Podíl  

na Im 

EU 27 3 798 881 912 78,2 % 2 106 800 024 85,2 % 1 692 081 888 70,9 % 

EU15 2 915 472 089 60,0 % 1 588 312 238 64,2 % 1 327 159 851 55,6 % 

EU12 883 409 823 18,2 % 365 550 714 14,8 % 517 859 109 21,7 % 

SNS 248 029 781 5,1 % 92 368 562 3,7 % 155 661 219 6,5 % 

Rozvojové 

země 
221 932 604 4,6 % 84 624 612 3,4 % 137 307 992 5,8 % 

EFTA 87 603 441 1,8 % 50 323 127 2,0 % 37 280 314 1,6 % 

Ostatní 

země 
503 298 848 10,4 % 138 234 413 5,6 % 365 064 435 15,3 % 

Zdroj:[32] 

 

EU 12: Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Lucembursko, 

Nizozemí, Portugalsko a Spojené království 

EU 15: EU 12 + Rakousko, Finsko a Švédsko 

EU 25: EU 15 + Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, 

Slovinsko a Slovensko 

 

2.4 Komoditní struktura zahraničního obchodu ČR 

 Dříve země produkovala pro celý východní blok zejména strojírenské, textilní, 

obuvnické a sklářské výrobky. Produkovala například přibližně 90 % strojírenského 

sortimentu (od jehly po jaderné elektrárny). U tak široké výrobní orientace nebylo možné 

v malé zemi držet krok se zahraniční konkurencí v kvalitě ani v ceně výrobků. Proto 



16 

 

bylo potřebné tuto výrobu specializovat na výrobky, pro které má Česká republika optimální 

předpoklady. [13] 

 Česká republika se snaží najít komparativní výhody, které by ovlivnili postavení země 

v zapojení do mezinárodního obchodu. 

Obchod se zbožím lze rozdělit následujícím způsobem: 

 Obchod s primární produkcí,  

o obchod s produkty agrárního charakteru, obchod s palivy a nerostnými 

surovinami, 

 obchod se zpracovanými produkty,  

o obchod se zpracovanými nerostnými surovinami, obchod s produkty 

chemického průmyslu, stroje a dopravní prostředky, obchod s polotovary.  

Obchod se službami se člení: 

 Dopravní služby, 

 cestovní služby, 

 komerční služby, 

 pojištění, 

 licence a patenty, personální služby, 

 ostatní obchodní služby. [13] 

 

Komoditní struktura obchodu lze rozdělit na tři základní skupiny produktů: 

 Obchod se zemědělskými produkty, 

 obchod s palivy a surovinami, 

 obchod se zpracovanými produkty. [13] 

2.5 Shrnutí  

Stěžejní pro exportní aktivity České republiky je schválená exportní strategie 

pro období let 2012-2020.  
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Značný význam pro posouzení míry vyzrálosti zahraničního obchodu má ukazatel 

intenzity zahraničního obchodu, který charakterizuje míru otevřenosti ekonomiky vůči jiným 

státům a počítá se jako % podíl vývozu a dovozu na hrubém domácím produktu. 

Co se týče obchodní bilance, jež odráží výkonnost české ekonomiky, ta vykázala v lednu 

2013 přebytek 1,8 mld. Kč. Podle předběžné statistiky se v lednu meziročně v běžných cenách 

snížil vývoz o 3,2 % (8,0 mld. Kč) a dovoz o 4,1 % (9,1 mld. Kč).  
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3 MOŽNOSTI PODPORY EXPORTU PRO ČESKÉ PODNIKY 

 Vývoz zboží a služeb má vliv na snižování nezaměstnanosti, hospodářský růst, růst 

produktivity práce a technický vývoj.  

Podporu exportu zajišťují v převážné míře různé organizace. Podporu exportu lze 

rozdělit na státní a nestátní podle toho, kdo je zřizovatelem organizace, která podporu 

poskytuje. 

 

3.1 Státní podpora exportu 

 Pro stát je velmi důležité podporovat exportní aktivity své země. Státní podpora 

exportu je v ČR zabezpečována pomocí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), 

ministerstva financí (MF) a ministerstva zahraničních věcí (MZV). Stát dále poskytuje 

podporu pomocí specializovaných institucí. Cílem proexportní politiky je zlehčit vstup 

českých výrobců na trhy třetích zemí. 

 

Hlavní typy státní podpory jsou: 

 Podpora na úrovni ministerstev (MPO, MF, MZV), 

 podpora organizací zřizovaných MPO, 

o CzechTrade, 

o CzechInvest, 

 podpora organizací zřizovaných MF, 

o Česká exportní banka, 

o Exportní garanční a pojišťovací společnost. 

3.1.1 Podpora na úrovni ministerstev 

 Podpora ze strany státu je v České republice realizovaná prostřednictvím státní správy 

a organizací vytvořených státem za účelem podpory exportu. Hlavní roli v oblasti podpory 

exportu zastává ministerstvo průmyslu a obchodu. Dále se v podpoře exportu angažují 

ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo financí. [23] 
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A) Ministerstvo zahraničních věcí  

 Jednou z hlavních cílů vlády ČR je podpora exportu, investic a cestovního ruchu. 

Hlavní důraz se klade na prosazování vládní politiky v oblastech výroby, pohybu zboží 

a služeb a investic do exportu. 

 MZV ČR vydalo 12. března 2012 nový koncept k podpoře ekonomických zájmů 

České republiky v zahraničí. 

 Cílem MZV je větší pomoc českému obchodu, exportu a podnikatelům 

při zahraničních aktivitách. [23] 

Nové aktivity MZV:  

 Nový model podnikatelských misí doprovázejících ministra zahraničních věcí, 

 intenzivní komunikace MZV se zástupci podnikatelských platforem, 

o Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy, 

o Asociace malých a středních podnikatelů,  

o Asociace obranného průmyslu,  

o Svaz výrobních družstev,  

o Svaz výrobců skla a bižuterie,  

o Svaz strojírenských technologií  

o atd., 

 pořádání Českých technologických dnů ve spolupráci s organizací CzechInvest. [23] 

 

B) Ministerstvo průmyslu a obchodu  

 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dříve Ministerstvo hospodářství 

ČR) je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, 

surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí. [25] 

 Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1992 zákonem č. 474/1992 Sb., 

kterým byl změněn zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento kompetenční zákon 

vymezuje základní působnost ministerstva. [25] 
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MPO má řídící úlohu v rámci proexportní politiky České republiky. Za tímto účelem MPO 

podporuje: 

 Odstraněná tarifních a netarifních bariér vývozu 

 Financování a pojištění vývozu a adresnou rozvojovou pomoc 

 Informační činnosti, poradenství, asistenční a odborné vzdělání [3] 

 

 MPO zahájilo v roce 2006 činnost „Zelené linky pro export“, která poskytuje 

exportérům důležité rady a informace o službách státu, zprostředkovává kontakt s institucemi 

na podporu exportu, nabízí kontaktní údaje agentur a institucí, zpracovává návrhy 

na rozšiřování exportních služeb a pomáhá řešit stížnosti. [25] 

Pomoc společnostem představují také „Regionální exportní místa“, která se vyskytují 

ve všech krajských městech. Mezi jejich hlavní činnosti patří:  

 Propagace a nabídka služeb CzechTrade, 

 propagace a nabídka služeb Hospodářské komory ČR,  

 exportní poradenství a nabídka asistenčních služeb,  

 exportní pojištění, nabídka služeb EGAP v rámci pojištění úvěrů a bankovních záruk,  

 exportní financování, nabídka služeb ČEB v rámci podpory financování,  

 příprava a realizace exportně orientovaných akcí. [13] 

 

C) Ministerstvo financí  

 Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, 

státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou 

dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky 

a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci 

devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, 

pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku 

státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření 

na ochranu proti dovozu těchto výrobků. [21] 
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Celní správa 

Česká celní správa, stejně jako celní správy ostatních států, má dva základní úkoly, 

kterými jsou ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží 

a dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin. Vývoj 

ekonomické situace, včetně zahájení příprav na členství v EU, naléhavě vyžadoval, aby celní 

správa při plnění svých úkolů co nejvíce usnadňovala legální mezinárodní obchod. Tohoto 

cíle mohlo být dosaženo jen za pomoci modernizace celní správy, a to jak v oblasti celního 

řízení, tak i v oblasti technického vybavení, zejména celního informačního systému.   

Významnou okolností, která výrazně předurčila současnou podobu české celní správy, 

byl vstup České republiky do Evropské unie. Z pohledu celní správy nešlo jen o samotný akt 

vstupu, ale o dlouholeté období sbližování celní legislativy a celních postupů s evropskými 

standardy. V důsledku rozšíření EU došlo ke zrušení pravidelných celních kontrol 

na pozemních hranicích České republiky a naopak celní správě přibyly nové úkoly, např. 

v oblasti společné zemědělské politiky nebo statistiky vnitrounijního obchodu. [20] 

3.1.2 Podpora organizací zřizovaných MPO 

A) CzechTrade – Agentura na podporu exportu 

 Jedná se o příspěvkovou organizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Agentura 

CzechTrade je nedílnou součástí Exportní strategie České republiky pro období let  

2012- 2020. Jejím cílem je zvýšení konkurenceschopnosti českých společností, jejich podpora 

při uplatnění na zahraničních trzích, nová oborová a teritoriální diverzifikace vývozu 

a zvýšení podílu exportu s vyšší přidanou hodnotou. [24] 

 CzechTrade pomáhá českým exportérům pří rozhodování o působení v zahraničí 

a posiluje konkurenceschopnosti domácích společností v zahraničí. CzechTrade má 33 

zahraničních kanceláří, které poskytují aktuální a ověřené informace z těchto teritorií, mapují 

obchodní příležitosti a nabízejí individuální asistenční služby, které podporují a usnadňují 

úspěšný export. [24] 

 Relevantní a včasné informace hrají v každém rozhodovacím procesu klíčovou roli. 

Agentura CzechTrade disponuje unikátními nástroji k jejich získávání a distribuci mezi české 

společnosti s cílem maximalizovat šance podnikatelů na úspěšný vstup na vybrané trhy. [24] 

 Pro představu financování exportu slouží obrázek č. 1 na následující straně. 
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Obrázek 1: Financování exportu 

    Zdroj:[24] 

 

 Na internetových stránkách agentury CzechTrade najdou exportéři nabídku služeb 

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

Pokud začínají s exportem, pak jim agentura pomůže s přípravou exportních aktivit. Jestliže 

vstupují na nový trh, poskytne jim agentura informace o trzích. Při hledání nových zákazníků 

nabízí agentura obchodní kontakty. CzechTrade nabízí i další marketingové služby a dotační 

programy, jako například Program Aliance. [24] 

 

B) CzechInvest - Agentura pro podporu podnikání a investic 

Jedná se o státní příspěvkovou organizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 

která zvyšuje konkurenceschopnost českých společností prostřednictvím podpory inovací, 

podnikatelské infrastruktury a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, 

strategických služeb a technologických center. [22] 

 V rámci snadnější komunikace mezi podnikateli, státem a Evropskou unií CzechInvest 

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

rozpočtu, tak z prostředků EU. CzechInvest dále propaguje ČR v zahraničí jako lokalitu 

vhodnou pro umisťování mobilních investic. Je výhradní organizací, která smí nadřízeným 

orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky a podporuje české společnosti, které mají 

zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých 

služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích společností, 

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

ČEB 

financování exportu 

EGAP 

Pojišťování exportu 

Czech Trade 

nefinanční podpora exportu 
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Mezi služby poskytované CzechInvest patří: 

 Implementace dotačních programů financovaných EU a státem, 

 informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele, 

 formální poradenství k projektům, 

 správa databáze podnikatelských nemovitostí, 

 podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských společností, 

 pomoc při realizaci investičních projektů, 

 zprostředkování státní investiční podpory, 

 AfterCare – služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice, 

podpora při reinvesticích, 

 podpora mezinárodní technologická spolupráce. 

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce je zaměřený na podporu 

a posílení spolupráce českých technologických společností všech velikostí se zahraničními 

partnery ze zemí mimo EU. Jejich společné projekty by měly vést k zavedení či rozšíření 

technologicky vyspělých výrobků. [22] 

Podpora se týká následujících oblastí: 

 Strojírenství, 

 elektrotechnika a elektronika, 

 informační a komunikační technologie, 

 energetika a čisté technologie, 

 zemědělské a potravinářské technologie, 

 biotechnologie, 

 lékařské technologie. [22] 
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3.1.3  Podpora organizací zřizovaných ministerstvem financí 

 Mezi tyto organizace patří například Česká exportní banka nebo Exportní garanční 

a pojišťovací společnost. 

 

A) Česká exportní banka 

 ČEB je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu vlastněná státem 

a zřízena Ministerstvem financí. ČEB byla zřízena v roce 1995 a je nedílnou součástí státní 

proexportní politiky. [32] 

Posláním banky je poskytovat státní podporu exportu, a to prostřednictvím 

poskytování a financování vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. ČEB 

tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací, 

které vyžadují dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro 

vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné. 

Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek 

srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence. Svým zákazníkům 

poskytuje takové druhy úvěrů a služeb, které jim jiné banky nemohou nabídnout a tak jim 

umožňuje prosadit se na zahraničních trzích. Naprostá většina klientů jsou právnické osoby. 

Základní kapitál tvořila částka 4 mil. Kč. Většinu akcií (80 %) vlastní stát přes ministerstva, 

zbývajících 20 % vložila Exportní garanční a pojišťovací společnost. [32] 

 ČEB nabízí zejména úvěry pro překlenutí časového nesouladu mezi platbami, 

které musí vývozce či výrobce hradit svým subdodavatelům, a inkasem plateb, které realizuje 

z prodeje svých výrobků, zboží a služeb. [32] 

 Příjemcem některých druhů úvěrů může být také výrobce produkující pro vývoz, 

či český subjekt investující v zahraničí. Do těchto transakcí může vstupovat i tuzemská banka 

vývozce nebo zahraniční banka dovozce. Veškeré aktivity ČEB jsou plně v souladu s pravidly 

Světové obchodní organizace (WTO), příslušnými doporučeními Organizace 

pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie. [32] 
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B) Exportní garanční a pojišťovací společnost 

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

úvěrová pojišťovna. Základním posláním je ochrana vývozců a bank financujících vývoz před 

rizikem nezaplacení ze strany zahraničních kupujících v důsledku komerčních a teritoriálních 

příčin. [29] 

EGAP byl založen ministerstvem financí v roce 1992 jako akciová společnost. Česká 

republika svá akcionářská práva vykonává prostřednictvím Ministerstva financí ČR, 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva 

zemědělství ČR. Ve své činnosti se řídí zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a zákonem 

č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších 

předpisů. Jako součást státní podpory exportu poskytuje vývozcům a bankám financujícím 

vývoz ochranu před rizikem nezaplacení z komerčních i teritoriálních důvodů. [3] 

EGAP pojišťuje zejména bankovní úvěry se splatností delší než 2 roky. Tyto úvěry 

zpravidla slouží k financování vývozu velkých energetických, strojních a technologických 

zařízení, investičních celků, dopravních staveb a investic. Financování směřuje především 

do zemí, kde politické, ekonomické a právní prostředí přináší větší míru nejistoty a vyšší 

riziko nezaplacení na straně kupujících. [3] 

Doplňuje tak nabídku komerčních úvěrových pojišťoven. Rovněž vyplňuje stávající 

mezeru na trhu a působí jako standardní vývozní úvěrová pojišťovna, přičemž stále plní roli 

státního nástroje na podporu exportu. Pojišťovací služby poskytuje všem vývozcům českého 

zboží, služeb a investic bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného 

vývozu. [3] 

Pojištění proti krátkodobým komerčním rizikům, která plynou z nezaplacení 

v důsledku platební neschopnosti či platební nevůle domácího nebo zahraničního kupujícího, 

poskytuje KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., spoluvlastněna EGAP a belgickou úvěrovou 

pojišťovnou Ducroire. [3] 
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Obrázek 2: Vývoj angažovanosti EGAPU v letech 2005-2011   

    Zdroj:[3] 

3.2 Nestátní podpora exportu 

 Proexportní aktivity nestátních organizací zahrnují především exportní podporu 

ze strany hospodářských komor, zahraničně-obchodních komor, soukromých společností 

a společností. Tyto aktivity mohou mít formu informační, marketingovou či formu 

konzultační asistence. Jejich cílem je překonávat bariéry v mezinárodním obchodě 

a usnadňovat organizacím privátní sféry mezistátní obchodní styk. [11] 

3.2.1 Asociace exportérů 

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

o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. [27] 

Asociace exportérů zastupuje své členy zejména při prosazování průhledného, 

nediskriminujícího a svobodného podnikatelské prostředí. Toto prosazování má za cíl 

zachovávat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských společností, zejména exportních. 

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

přispět k prosazení cílů, propaguje své cíle v médiích, organizuje a provádí vzdělávací, 

společenské a propagační akce zaměřené na dosažení cílů. [27] 
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3.2.2 Hospodářská komora České republiky 

 Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost. Hlavním 

posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, 

která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. 

 HK ČR sdružuje velké, střední i malé podniky všech podnikatelských oborů 

v okresních a krajských komorách a živnostenských společenstvech.  Sdružuje téměř 14 000 

členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 65 regionálních a 86 oborových 

asociací HK ČR. [33, 3] 

  Od roku 2004 je HK ČR povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. 

Hospodářská komora České republiky chrání zájmy svých členů sdružujících 

se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev. 

Hlavním úkolem je podpora exportu a podpora malého a středního podnikání. 

Hospodářská komora České republiky: 

 Informuje o hospodářských podmínkách a ekonomickém vývoji  a právních 

předpisech týkajících se podnikatelských aktivit, 

 zajišťuje hospodářský styk se zahraničím (FITPRO - usnadňuje procedury 

v mezinárodním obchodě), 

 poskytuje svým členům a podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační 

služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností prostřednictvím svých 

kontaktních míst v regionech, 

 organizuje vzdělávací činnost, profesní vzdělání vč. rekvalifikací, podílí se na řešení 

problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská 

zařízení, zřízená k tomuto účelu, 

 spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, 

 zabezpečuje propagaci podnikatelské činnosti svých členů, 

 zřizuje v rámci své působnosti odborné platformy s organizacemi a institucemi 

na podporu rozvoje podnikání, 

 navazuje a rozvíjí styky s obdobnými institucemi v zahraničí, 

http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/informacni-mista-pro-podnikatele-1/projekt-inmp/informacni-mista-pro-podnikatele-4.aspx
http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/
http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/
http://www.komora.cz/podpora-exportu-a-zahranicni-vztahy/fitpro/usnadnovani-procedur-v-mezinarodnim-obchode/fitpro-cesky-narodni-organ-pro-usnadnovani-procedur-v-mezinarodnim-obchode.aspx
http://www.komora.cz/sluzby-a-produkty/kontaktni-mista-hospodarske-komory-ceske-republiky/sluzby-km-hk-cr/sluzby-kontaktnich-mist-hospodarske-komory-ceske-republiky.aspx
http://www.komora.cz/sluzby-a-produkty/kontaktni-mista-hospodarske-komory-ceske-republiky/sluzby-km-hk-cr/sluzby-kontaktnich-mist-hospodarske-komory-ceske-republiky.aspx
http://www.komora.cz/sluzby-a-produkty/souteze-v-odbornych-dovednostech-czechskills-euroskills/czechskills/
http://www.komora.cz/sluzby-a-produkty/zkousky-dle-zakona-c-179-2006-sb/zkousky-dle-zakona-179-06-sb/zakon-c-1792006-sb.aspx
http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/poradni-organy-hk-cr/sekce-a-pracovni-skupiny.aspx
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 je členem sdružení evropských obchodních komor Eurochambres a UEAPME 

(Evropské asociace živnostníků a malých a středních podnikatelů), 

 na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy 

a podobnými sdruženími. [33, 3] 

 

3.3 Shrnutí  

 Export je pro ekonomiku ČR velmi důležitý. První proexportně orientovanou 

organizací byla Exportní garanční a pojišťovací společnost, která vznikla v roce 1992. EGAP 

společně s Českou exportní bankou a Českou agenturou na podporu exportu CzechTrade tvoří 

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

mezi organizace zabývající se exportem patří CzechInvest. Tyto organizace nabízejí 

exportérům mnoho služeb, které pomáhají při umísťování jejich výrobků na zahraničních 

trzích. Důležitou roli v podpoře exportu mají také nestátní instituce, mezi které patří Asociace 

exportérů či Hospodářská komora ČR. Vláda ČR musí brát v úvahu při realizaci 

proexportních opatření omezení, která vyplývají z členství v EU, WTO nebo OECD. 

 Základním podkladem pro exportéry je exportní strategie pro období 2012 až 2020. 

Tato strategie má českým vývozcům otevřít nové trhy a poskytnout jim podporu ze strany 

státu. Strategie je postavena na třech základních pilířích: zpravodajství pro export, rozvoj 

exportu a podpora obchodních příležitostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/spoluprace-a-partneri/partnerske-organizace/partnerske-organizace.aspx
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4 EXPORTNÍ AKTIVITY ZVOLENÉ SPOLEČNOSTI  

4.1 Metodika řešení diplomové práce 

 Při řešení praktické části diplomové práce byla použita metoda neformálních 

rozhovorů s vybranými zástupci dceřiných společností Vítkovice a.s. V první fázi byl 

kontaktován odpovědný zástupce společnosti Vítkovice Power Engineering a.s. pro oblast 

výroby smaltovaných nádrží. S tímto zástupcem byl probrán postup výroby smaltovaných 

nádrží, respektive smaltovaných plechů, z nichž jsou následně smaltované nádrže 

sestavovány5. Rovněž byla probrána příprava smaltovaných plechů pro export do zahraničí.  

 Předmětem praktické části diplomové práce je export těchto smaltovaných plechů 

a zhodnocení jeho podpory ze strany státních i nestátních organizací zabývajících se podporou 

exportu. Pro sestavení praktické části byl kontaktován odpovědný zástupce společnosti 

Vítkovice Doprava a.s. Pro diplomovou práci byla vybrána vzorová zásilka několika 

kontejnerů smaltovaných plechů určených pro vývoz do Mexika. S tímto zaměstnancem byl 

probrán celý proces exportu včetně nákladových položek a podpory ze strany výše zmíněných 

organizací. 

Zásilka smaltovaných plechů do Mexika byla zvolena záměrně. Jednak se jedná 

o opakovanou zásilku, která se v minulých letech již několikrát realizovala, a dále je zde 

potenciál pro realizaci dalších společných obchodů. Mexiko považuje Českou republiku 

zvláště v poslední době za dobrého a solventního obchodního partnera se stabilním 

ekonomickým prostředím a trhem členského státu EU. Předpokládá se pokračující spolupráce 

při dodávce smaltovaných plechů do této země. 

 

                                                 
5 

Z důvodů velikosti nádrží jsou převáženy pouze smaltované plechy. Smaltované nádrže jsou sestavovány 

na místě u zákazníka. 
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4.2 Charakteristika společností 

4.2.1 Vítkovice a.s 

Vítkovice a.s. je jedna z nejvýznamnějších českých strojírenských společností. Je 

součástí strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group. Společnost existuje již více než 

180 let. Byla založena olomouckým arcibiskupem arcivévodou Rudolfem Janem v roce 1828, 

kdy byly položeny základy vysokých pecí. [26] 

Dnes má silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti 

dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem.  

Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how 

založeným na výzkumu a vývoji. Tradiční výroba sériových produktů a engineeringové obory 

byly doplněny dvěma novými oblastmi: Green Technology (zahrnující CNG  a bioplyn) 

a Informačními  technologiemi. [26] 

Společnost je v současné době evropským  lídrem ve výrobě ocelových lahví 

se supermoderní výrobní linkou. Má téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních 

zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Je jednou z těch, které dynamicky rozvíjejí 

projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických paliv na alternativní  pohon stlačeným 

zemním plynem (CNG). [26] 

Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjí i při přípravě a realizaci velkých investičních akcí, 

jako jsou retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ v Tušimicích, nebo také v programu 

výroby komponent pro jadernou energetiku. V minulosti byla významným dodavatelem 

komponent pro jaderné elektrárny. Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené v této 

společnosti slouží v Temelíně, Dukovanech, ale i v dalších jaderných elektrárnách v zahraničí. 

Jako jedny z důležitých zakázek posledních let je možno uvést střešní konstrukci 

pražské O2 arény, stavbu hangáru u Mošnova či rekonstrukci historické ocelové konstrukce 

železničního nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Vzhledem k tomu, že IT 

technologie považuje společnost za zcela zásadní, stávají se také prostředkem ke komplexním 

dodávkám sofistikovaných strojírenských výrobků a celků na klíč. Vývoj, konstrukce, 

projektování, řízení a ovládání systémů a technologií třetího tisíciletí je jednoznačně 

postaveno na informačních a komunikačních technologiích. [26] 
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V tabulce č. 4 jsou názorně rozděleny oblasti podnikání a zisky v tis. Kč 

ve společnosti Vítkovice Group a.s. 

 

Tabulka 4: Rozdělení oblastí podnikání Vítkovice a.s. v roce 2011 dle zisků (v tis. Kč) 

Energetika 2 425 528 

Zařízení pro chemii a petrochemii     366 717 

Úpravny surovin    109 824 

Ekoengineering    275 989 

Ocelové konstrukce    202 915 

Ostatní
6
        3 285 

    Zdroj:[26] Zpracování [vlastní] 

 

 

Obrázek 3: Rozdělení oblastí podnikání Vítkovice a.s. v roce 2011 dle zisků (v %) 

    Zdroj:[26]; Zpracování [vlastní] 

4.2.2 VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

Vítkovice Power Engineering a.s. je společností zaměřenou především na energetické 

strojírenství, ale také na výrobu smaltovaných nádrží, výrobu membránových stěn 

a ocelových konstrukcí. [28] 

                                                 
6 
Mezi ostatní oblasti podnikání spadá také doprava. 
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Produktové zaměření společnosti 

Více než 40 let jsou ve společnosti vyráběny nadzemní nádrže šroubované 

ze smaltovaných plechů. Smalt je celistvý, hladký a lesklý povlak silikátového skla natavený 

na kov. Smalt je dvouvrstvý a vypaluje se v průběžné peci při teplotě vyšší než 800 °C.  

Smaltované nádrže lze použít pro skladování kapalných i sypkých materiálů. Nádrže 

jsou také základním stavebním prvkem environmentálních technologických souborů, jako 

jsou čistírny odpadních vod a bioplynové stanice. [28] 

Výrobní program společnosti 

 Kompletní dodávky podkritických kotlů včetně jejich montáže, záručního 

a pozáručního servisu, 

 tlakové a netlakové části pro nadkritické kotle, 

 jaderná energetika, 

 skladovací komplexy a ekoengineering, 

 zařízení pro úpravu surovin, 

 koksovny, 

 těžké a lehké ocelové konstrukce a haly. [28] 

 Možnosti použití smaltovaných nádrží: 

 Pro skladování sypkých hmot (vápenec, cement, popílek, dřevní odpad, štěrkopísky, 

granule, sůl, saze), 

 pro skladování kapalin (pitná voda, odpadní voda, požární voda, odsolená voda, 

solanka, nafta, amoniak), 

 v zemědělství (obiloviny, kejda, močůvka, kapalná hnojiva, krmné směsi, siláž), 

 jiné použití (nádrže pro BPS, čistírny odpadních vod, plynojemy, fermentory). [28] 
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4.2.3 VÍTKOVICE Doprava a.s. 

Společnost VÍTKOVICE Doprava, a.s. je zaměřena převážně na poskytování služeb 

spojených s přepravou výrobků a zboží. Tato společnost byla založena v roce 2002. [18] 

Hlavními činnostmi společnosti jsou: 

 Provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce VÍTKOVICE Doprava, a.s. a jiných 

železničních vlečkách, 

 nákladní železniční přeprava po celostátní železnici, 

 poskytování spedičních služeb, 

 oprava a údržba kolejiště a zabezpečovacích zařízení, 

 oprava a údržba lokomotiv a železničních vozů, 

 provozování rekultivace a odvalu Hrabůvka, 

 provozování silniční dopravy a zapůjčování stavební a manipulační techniky, 

 autoservis, přestavby silničních vozidel na CNG, 

 CNG Engineering. 

Doplňkovými činnostmi jsou: 

 Prodej motorové nafty a CNG, 

 poskytování údajů z informačního systému dopravy, 

 provádění revizí vyhrazených a určených technických zařízení, 

 výroba a opravy strojních a elektro zařízení a náhradních dílů. [18] 

 

4.3 Proces exportu smaltovaných plechů 

Smaltované plechy jsou vyráběny společností Vítkovice Power Engineering a.s. 

ve smaltovně. Tato společnost realizuje veškeré činnosti spojené s přípravou plechů 

pro expedici. Rovněž zodpovídá za přípravu plechů pro export do zahraničí.  
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Přepravu smaltovaných plechů zajišťuje společnost Vítkovice Doprava a.s.. Ta přebírá 

smaltované plechy a dále zajišťuje veškeré činnosti spojené s expertem. Z pohledu řízení 

procesů lze říci, že společnost Vítkovice Power Engineering a.s. realizuje export pomocí 

outsourcingu
7 

přepravy.  

Vítkovice Doprava a.s. smaltované plechy nakládá na standardní kamiony a ty převáží 

do Kopřivnice, kde dochází ke kontejnerizaci dle standardů námořní přepravy. Standardy 

námořní přepravy zahrnují upáskování, překrytí folií proti průniku slané vody a vzduchu 

a pořízení fotodokumentace, která obsahuje foto naloženého kontejneru, číslo kontejneru 

a tzv. SIGNO (formulář přiložený ke kontejneru, který definuje váhu zboží uvnitř kontejneru 

a jeho povahu).   

Kontejnery jsou převáženy z Kopřivnice kamionem nebo vagony do přístavu. 

Nejčastěji je cílem přístavní město Hamburg. V přístavu jsou kontejnery naloděny 

na kontejnerovou loď
8
 a zboží putuje do přístavního města Veracruz v Mexiku. Následně jsou 

kontejnery přeloženy na kamiony a odjíždí ke konečnému zákazníkovi.  

Celková doba přepravy trvá přibližně 40-50 dní, a to dle vytíženosti lodi, vytíženosti 

přístavu, povětrnostních podmínek atd.  

Jelikož palety se smaltovanými plechy nejsou standardních rozměrů, je složitější 

vymyslet kontejnerizaci ve společnosti.   

4.3.1 Přehled exportních aktivit (smaltované plechy) 

Smaltované plechy jsou v největším zastoupení vyváženy do zemí Evropské Unie, 

převážně do Spolkové republiky Německo a na Slovensko. V rozmezí let 2005 – 2013 se daří 

i obchodu do vzdálenějších míst například Mexiko (Veracruz) nebo také do Spojených 

Arabských Emirátů (Abu Dhabi). Dá se říci, že pole působnosti je široké, nelze specifikovat 

přesné destinace. 

Na obrázku č. 3 je zobrazeno procentuální dělení produkce dle určení cílového trhu, 

tzn. dělení export-tuzemsko (za rok 2011).    

                                                 
7 
Zajišťování části provozu společnosti, jinou externí organizací.

 

8 
Kontejnerová loď pojme až 3 000 kontejnerů.
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Obrázek 4: Dělení produkce smaltovaných plechů v roce 2011 

    Zdroj:[26]; Zpracování [vlastní] 

 

Na obrázku č. 4 je znázorněno procentuální rozdělení vývozu společnosti Vítkovice 

Power Engineering a.s. do zemí EU, do ostatních zemí Evropy a do ostatních zemí světa 

mimo Evropu (za rok 2011). 

 

 

Obrázek 5: Rozdělení vývozu smaltovaných plechů v roce 2011 

    Zdroj:[26]; Zpracování [vlastní] 

K obrázku č. 4 se vztahuje tabulka č. 5, ve které je upřesněno množství exportovaných 

smaltovaných plechů (vyčísleno v tis. Kč). 
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Tabulka 5: Dělení exportu smaltovaných plechů v roce 2011 (v tis. Kč) 

Export 

Země EU 384 997 

Ostatní Evropa 31 084 

Ostatní 115 837 

Tuzemsko 2 852 340 

Struktura prodeje celkem 3 384 258 

         Zdroj:[26]; Zpracování [vlastní] 

    

4.3.2 Kalkulace přepravy 

Kalkulace je stanovení nákladů na určitý výkon. V tabulce č. 6 je uveden výpočet 

kalkulace zakázky na exportování smaltovaných plechu do Mexika uskutečněné společností 

Vítkovice Doprava a.s.  

Tabulka 6: Kalkulace exportu smaltovaných plechů 

Vývozní clo
9
 105 600 Kč 

Pojištění (námořní přeprava) 27 000 Kč 

Dopravné 

Převoz LKW (kamionová doprava) 135 000 Kč 

Kontejnerizace 27 000 Kč 

Námořní přeprava 225 000 Kč 

Vydodání ze skladu u příjemce     19 000 Kč 

Vnitrostátní doprava po Mexiku 121 200 Kč 

Suma celkem 660 000 Kč 

    Zdroj: [interní data], Zpracování [vlastní] 

 

Dílčí výpočty kalkulace 

Rovnice 1:  Výpočet vývozního cla 

660 000 x 0,16 =105 600 Kč 

                                                 
9 

Vývoz smaltovaných plechu do Mexika nepodléhá zdanění, je tedy počítáno pouze s vývozním clem. Dovozní 

clo platí dle smluvního ujednání příjemce zásilky. 
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Pozn.: Dovozci do Mexika jsou povinni zaregistrovat se na Finančním úřadu 

a na ministerstvu hospodářství. Výše vývozního cla je založena na dohodě o volném obchodu 

mezi EU a Mexikem (Dohoda o ekonomickém společenství, politickém uspořádání 

a spolupráci). 

 

Rovnice 2:  Výpočet pojištění 

Pojištění (Pojištění 3,5 promile na 110% z celní hodnoty 6 937 426 Kč) 

 7 631 169 x 0,035 = 26 709 = 27 000 Kč 

  

Rovnice 3 : Výpočet převozu LKW 

Převoz LKW (30 Kč/ Km) 

30x 894 = 26 820 = 27 000 Kč 

Cena za 5 kontejneru 

27 000 x 5 = 135 000 Kč 

 

Rovnice 4 : Výpočet námořní přepravy 

Cena za export 1 kontejneru do Mexika je cca 45 000 (8000 km) 

45 000 x 5 = 225 000 Kč 

  

Shrnutí kalkulace 

Celková cena vzorové zásilky smaltovaných plechů do Mexika činila 660 tis. Kč. Jak 

lze vidět z přehledu, největší část ceny tvoří námořní přeprava kontejnerů mezi kontinenty. 

Dalšími významnými položkami výsledné ceny jsou náklady na dopravu – jednak do přístavu 

a dále vnitrostátně po Mexiku, k příjemci zásilky. 

Zisk státu na vývozu jedné podobné zásilky činí na vývozním clu 15%, v tomto 

případě 105 tis. Kč. 

Celková suma za vývoz a dopravu zboží činila 660 tis. Kč, což představuje necelých 

10% z celní hodnoty zboží. 
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Před založením společnosti Vítkovice Doprava a.s. byl export smaltovaných plechů 

zajišťován pomocí externích dopravních společností. V roce 2002 vznikla v rámci Vítkovice 

a.s. dceřiná společnost Vítkovice Doprava a.s. Přeprava smaltovaných plechů tedy přešla 

do režie této dceřiné společnosti. 

Výhodou tohoto interního řešení je větší spolehlivost dodávky, než v případě externí 

společnosti, kde je komunikace mezi cizími společnostmi složitější a nemusí být tak pružná. 

V případě řešení dopravy prostřednictvím jiné dceřiné společnosti lze využít v případě 

problému procesu eskalace jeho řešení na úrovni mateřské společnosti. 

Další výhodou tohoto řešení je příjem zisku z přepravy zboží pro závod Vítkovice 

Smaltovna a.s. a tedy zvýšení zisku celé zakázky.   

Nevýhodou tohoto řešení je plné přijetí odpovědnosti za bezchybné doručení zásilky 

příjemci společností Vítkovice Doprava a.s.. V případě outsourcování celého procesu dopravy 

mimo skupinu Vítkovice Machinery Group lze přenechat veškerou odpovědnost za doručení 

zásilky externímu dopravci. Aby se zabránilo vzniku problémů na straně externího dopravce, 

lze toto ošetřit smluvně závazkem vysokých pokut při nedodržení termínu, poškození 

přepravovaného zboží aj. 

Další nevýhodou je potřeba udržovat vyškolený personál ve společnosti Vítkovice 

Doprava a.s., který dohlíží a realizuje celý proces dopravy. Mimo jiné musí být zajištěno 

plnění všech aktuálních legislativních požadavků. 

I když obě řešení mají své výhody a nevody (řešením jsou myšleny dřívější 

outsourcing dopravy a nynější zajištění společností Vítkovice Doprava a.s.), lze říci, že interní 

zajištění procesu je lepší volbou, jelikož se minimalizují rizika problematického doručení 

zásilky a současně se zvyšuje zisk celé zakázky. 

 

4.4 Zkušenosti se státní podporou a jejich kritické zhodnocení 

Strojírenství patří k největším tahounům exportu v České republice. Společnost 

Vítkovice a.s. využívá podporu exportu od České exportní banky a pojišťovny EGAP. 

Vedením neformálních rozhovoru s konzultanty společností Vítkovice Power 

Engineering a.s a Vítkovice Doprava a.s. bylo zjištěno, že tyto dceřiné společnosti 
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nevyužívají a ani v minulosti nevyužívali žádnou formu podpory exportu ať ze strany státu 

nebo nestátních institucí pří vývozu smaltovaných plechu do Mexika. 

Pro svou velikost společnost nemůže využívat všech druhu státní a nestátní podpory, 

které jsou zaměřené převážně na rozvoj malých a středních společností. 

 

Doporučení:  

 Domnívám se, že společnost Vítkovice Power Engineering a.s. by mohla využívat 

podpory exportu formou účastí na veletrzích a výstavách, aby vešla do podvědomí 

potencionálním zákazníkům ze zahraničí.  

Dále by bylo možno využít nabídky Hospodářské komory a Mezinárodní obchodní 

komory, které poskytují informací o ekonomické a obchodní situaci jednotlivých zemí, 

prezentací nabídek tuzemských firem v zahraničí, vyhledávají a zprostředkovávají obchodní 

kontakty, vytváří a aktualizují databází potenciálních obchodních partnerů. 

 Mezi další možnosti, podpory které by společnost mohla využít je pojištění úvěru 

od společnosti EGAP. 

  Další forma státní podpory exportu je využití nabídky získání úvěru České exportní 

banky – podmínkou pro získání úvěru je pojištění vývozních rizik u společnosti EGAP, 

dosažení požadovaného podílu domácí produkce na hodnotě vývozu (min. 60 %), spoluúčast 

dovozce na financování (min. 15 % hodnoty kontraktu by mělo být hrazeno ve formě 

akontace nebo plateb při dodávce zboží), prokázání návratnosti poskytnutých zdrojů. 

 

4.5 Shrnutí 

  Vítkovice a.s. je jedna z největších a nejvýznamnějších strojírenských společností 

v České republice. Společnost využívá podpory exportu formou pojištění úvěru od společnosti 

EGAP a nabídku Exportní banky. 

  Dceřiná společnost Vítkovice Power Engineering a.s., která je zaměřena převážně 

na výrobu smaltovaných nádrží, výrobu membránových stěn a také ocelových konstrukcí, 

nevyužívá žádnou formu podpory exportu ze strany státních či nestátních organizací. 
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 Vítkovice Doprava a.s., další z dceřiných společností Vítkovice a.s., je zaměřena 

převážně na poskytování služeb spojených s přepravou výrobků a zboží. Bohužel 

ani tato dceřiná společnost nevyužívá žádnou formu podpory exportu ze strany státních 

či nestátních organizací. 

Mexiko patří mezi země, na které se poslední dobou zaměřují exportní aktivity 

společností ze zahraničí. Česká republika rovněž není výjimkou. Mezi perspektivní obory 

žádané v Mexiku patří i technologie pro ochranu životního prostředí - spalovny a třídírny 

odpadů, čističky a úpravny vod, zásobování vodou venkovských a městských aglomerací, 

technologie pro výrobu biopaliv, zalesňování, ochrana půdy proti erozi, protipovodňová 

ochrana. 

Vztahy České republiky a Mexika mají dlouholetou tradici - první obchodní kontakty 

jsou datovány již v 16. Století. 

Mexiko, které bylo vždy naším „vývozním“ teritoriem, je od roku 1998 teritoriem 

„dovozním“. Mexiko považuje Českou republiku zvláště v poslední době za klasicky dobrého 

a solventního obchodního partnera se stabilním ekonomickým prostředím a trhem členského 

státu EU. V obchodně politické oblasti vzájemných vztahů neexistují zásadní překážky 

pro rozvoj obchodní a hospodářské spolupráce. 

Bohužel úroveň vzájemného obchodu mezi Českem a Mexikem je stále hluboko 

pod možnostmi, které skýtá současné postavení mexické ekonomiky ve světě. Je proto třeba 

vyvinout další úsilí směrem k efektivnímu využití jeho potenciálu, zejména pro uplatnění 

našich výrobků na mexickém trhu. Omezení českého zahraničního obchodu je ovlivněno 

silnou korunou, která snižuje vývozní potenciál českých firem při exportování 

a také nepřipravenost oslovit Mexické trhy nabídkou ve španělštině. Překážkou je rovněž 

nedostatečné obchodně ekonomické zastoupení ČR v Mexiku – pouze 1 pracovník VOEÚ, 

který má v gesci i obchodně ekonomickou relaci ČR-Guatemala nebo 1 pracovník ZK 

CzechTrade v Mexiku. Dále je to absence úvěrových linek v oblasti krytí platebních 

podmínek a financování exportu. Oboustranně nedostatečné využívání veletrhů a výstav, 

organizování podnikatelských misí. 
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ZÁVĚR 

Export by měl být po každou zemi hlavním oborem zájmu. Rozdíl mezi exportem 

a importem tvoří HDP. V případě, že hodnota exportu převyšuje import, jedná se o přírůstek 

HDP. 

Nejvýznamnějším datem ve vývoji mezinárodního obchodu bylo 1. 5. 2004, den 

vstupu ČR do Evropské unie. Na celém území EU platí volný pohyb, bez omezení množství 

dodávaného zboží a bez dalších administrativních omezení vývozu a dovozu. Pro české 

společnosti se otevřely nové trhy a nabízejí se nové investiční příležitosti. 

Při zpracovávání získaných dat o mezinárodním obchodu České republiky byla 

zjištěna rostoucí tendence exportu až do roku 2008, kdy z důvodů ekonomické krize začalo 

množství exportu klesat. V roce 2009 se tento stav ustálil a postupně se objem exportovaného 

zboží začal zase zvyšovat.  

Cílem diplomové práce bylo podat ucelená přehled o mezinárodním obchodu 

a možnostech podpory exportu ze státních i nestátních organizací aplikovaných 

na průmyslovou společnost exportující do Mexika. Stát podporuje export 2 způsoby. Podpora 

na úrovni ministerstev, mezi kterou spadá ministerstvo průmyslu, ministerstvo zahraničních 

věcí a ministerstvo financí. Dalším způsobem státní podpory exportu jsou organizace 

zřizované MPO a MF, mezi tyto organizace patří například CzechTrade, CzechInvest a Česká 

exportní banka. Za účelem další podpory exportu byla ministerstvem průmyslu a obchodu 

vypracována Exportní strategie České republiky pro období 2012 – 2020, která vymezuje 

strategický rámec proexportní politiky a shrnuje celkovou vizi proexportních aktivit státu 

a jejich cíle. Mezi hlavní pilíře strategie patří zpravodajství pro export, rozvoj exportu, 

podpora obchodních příležitostí. 

V ČR existují i nestátní organizace zabývající se podporou exportu. Mezi nejznámější 

organizace patří Asociace exportérů a Hospodářská komora ČR. 

Dále se práce věnuje společnosti Vítkovice Power Engineering a.s., která se zabývá 

výrobou smaltovaných plechů a Vítkovice Doprava a.s, která tyto plechy exportuje 

do zahraničí. Mezi země do kterých se smaltované plechy nejvíce vyváží, jsou země Evropské 

Unie, převážně do Spolkové republiky Německo a na Slovensko. Od roku 2005 se začalo 
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hojně vyvážet i u do vzdálenějších míst například Mexiko, nebo také do Spojených 

Arabských Emirátů (Abu Dhabi).  

Společnost Vítkovice a.s. využívá podporu exportu ze strany státu formou pojišťování 

úvěru společností EGAP a podporu ze strany České exportní banky. 

Při neformálních rozhovorech s konzultanty společností Vítkovice Doprava a.s. 

a Vítkovice Power engineering a.s, jsem zjistila, že tyto dceřiné společnosti žádnou formu 

podpory nevyužívají. 

Doporučila bych využití státních podpor při účastech na veletrzích a výstavách. 

Společnost CzechTrade nabízí využití Exportních balíčků, tyto možnosti nejsou zdarma. 

Jedná se například o teritoriálně a oborově zaměřené analýzy nebo dlouhodobou exportní 

asistenci. CzechTrade také poskytuje aktualizovanou nabídku poptávek ze zahraničí. 

Další z možností podpory exportu je využití zajištění kurzového rizika například 

měnovými deriváty. 

 Cílem Diplomové práce bylo podat ucelený přehled o mezinárodním obchodu 

a možnostech podporách exportu. Dále je práce zaměřena na kritické zhodnocení využití 

státních i nestátních podpor exportu společností Vítkovice power engineering a.s. a Vítkovice 

Doprava a.s.  
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