
Ve formě Exportní strategie České 
republiky pro období 2012–2020 
(dále Exportní strategie) tuto no-

vou podobu exportní politiky v březnu 
schválila vláda s cílem prosadit pozitivní 
změny v české ekonomice, zvýšit její kon-
kurenceschopnost a podpořit vývoz s vy-
sokou přidanou hodnotou. Strategie má 
změnit mimořádně vysokou závislost čes-
kého exportu na hospodářském cyklu EU, 
pomoci českým vývozcům otevřít nové 
trhy a posunout je v hodnotovém řetězci 
směrem ke konečným zákazníkům.
 Pro mne je zcela zásadní, že Exportní 
strategie vznikala v úzké spolupráci s nej-
většími podnikatelskými reprezentacemi, 
konkrétně s Hospodářskou komorou ČR 
a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Strategie 
sice patří firmám podnikajícím na území 
Česka, ale jejím cílem je oslovit rovněž jejich 
zahraniční partnery. Jim je adresován pře-
svědčivý signál o zájmu rozvíjet vzájemně 

hospodářské vztahy a naší připravenosti na-
dále pokračovat v politice svobodného, me-
zinárodními pravidly řízeného obchodu.

Diverzifikace vývozu je nezbytná
Česká republika patří ve světovém srov-
nání k zemím s největším poměrem vý-
vozu zboží a služeb k HDP a tato závis-

lost stále stoupá. Zatímco v roce 1995 se 
export zboží a služeb podílel na hrubém 
domácím produktu 51 procenty, v roce 
2000 pak 63 procenty, za rok 2010 už to 
bylo necelých 79 procent.
 Pro porovnání: v Německu, tedy u na-
šeho největšího obchodního partnera, tvoří 
export přesně polovinu HDP. Choulostivým 

místem českého exportu je fakt, že valná vět-
šina zboží míří na trhy EU. Diverzifikace na-
šeho vývozu je proto nezbytná a pro budouc-
nost českého hospodářství zcela klíčová.
 Poté co vláda schválila Exportní strate-
gii, byl zpracován Akční plán pro export 
a internacionalizaci. Ten shrnuje 12 kon-
krétních projektů pro realizaci tří pilířů 
strategie (zpravodajství pro export, roz-
voj exportu i podporu obchodních příle-
žitostí) a pro její efektivní řízení a reali-
zaci  zavádí řídicí výbor a 12 pracovních 
týmů pro jednotlivé projekty.
 Pro naplnění cílů této strategie je nyní klí-
čové aktivní zapojení nejen zainteresova-
ných resortů a institucí, ale především pod-
nikatelské sféry, které musíme být kvalitním 
partnerem, protože věřím, že ekonomická 
diplomacie, jíž je podpora exportu nedílnou 
součástí, je nejúspěšnější, pokud je založena 
na spolupráci podnikatelů a politiků.
 Jsem rád, že vám mohu říci, že jsme již 
ve fázi implementace konkrétních opatření 
nové Exportní strategie, která můžeme řadit 
rovněž mezi klíčová prorůstová opatření 

Exportní politika České republiky má novou podobu.

▲
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Ministr Martin Kuba na zářijové 
pracovní cestě v Rusku, 

konkrétně na návštěvě závodu 
v Čeljabinsku



vlády. V současné době pracují jednotlivé pro-
jektové týmy, které jsou složeny z expertů 
státní správy a z odborníků vyslaných pod-
nikatelskou sférou. V rámci týmů funguje 
obousměrný dialog, který je klíčový pro re-
alizaci opatření, jež skutečně pomohou na-
šim vývozcům na zahraničních trzích.
 Shoda na důležitosti ekonomické diplo-
macie v České republice jednoznačně exis-
tuje. Povzbudivé je, že Ministerstvo zahra-
ničních věcí ČR na druhém zasedání řídicího 
výboru pro implementaci Exportní strategie 
na konci října informovalo, že se v nejbližší 
době zapojí do všech projektových týmů 
a bude spolupracovat s Ministerstvem prů-
myslu a obchodu ČR při realizaci strategie.

Méně závislosti na EU
Naší snahou je především změnit ex-
trémně vysokou závislost českého ex-
portu na trzích EU a pomoci tuzemským 
firmám při hledání perspektivních trhů 
mimo sedmadvacítku. Strategií chceme 
navíc dosáhnout udržení tempa vývozu, 
zajištění příležitostí na perspektivních tr-
zích, zjednodušení vývozních procedur 
a poskytnout exportérům konkurence-
schopné financování a pojištění vývozu.
 Na druhou stranu si v žádném případě 
nemyslím, že nahradíme export do Evropy 
exportem na Východ. Potřebujeme ale po-
sílit a zvyšovat naši nezávislost. Proto se 
chceme v EU zaměřit na zachování stáva-
jících pozic a jejich další rozvoj především 
ve prospěch malých a středních podniků.

 K podpoření těchto záměrů přistoupilo 
ministerstvo průmyslu a obchodu k vy-
tvoření, respektive k restrukturalizaci, stá-
vajících, poněkud nesourodých struktur 
do jedné zahraniční obchodní sítě. Ty vy-
tvoří předpoklady pro nasměrování exportu 
ČR na perspektivní trhy mimo EU. Od 1. 
srpna už proto nemáme zahraniční kan-
celáře agentury CzechTrade a CzechInvest, 
ale integrovanou síť obchodních misí MPO, 
která nyní čítá 38 kanceláří, a její zaměst-
nanci jsou kmenovými pracovníky minis-
terstva.
 Integrace a efektivní koordinace kapacit 
v rámci MPO nám umožní téměř zdvojná-
sobit počet zahraničních zastoupení v ze-
mích se značným potenciálem pro české 
vývozce. Přitom nebude potřeba vynaložit 
dodatečné finance ze státního rozpočtu, 
protože pro budování integrované sítě hod-
láme hledat prostředky uvnitř resortu.
 Jednoduše řečeno budeme tam, kde 
jsou a budou příležitosti a možnosti pro 
uplatnění českého zboží, služeb a řešení, 
a kde o naplňování těchto příležitostí bu-
dou stát české firmy. Budeme jen tam, kde 
to bude přinášet výsledky. Naší snahou je 
vytvořit systém, který bude pružně rea-
govat na situaci na světových trzích, re-
spektovat současné potřeby českých firem 
a zároveň naše aktuální rozpočtové mož-
nosti. Jde nám o kvalitnější úlohu státu 
jako partnera českých exportérů.

Martin Kuba ■
autor je ministrem průmyslu a obchodu čr.
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Exportní strategie České republiky 2012–2020 na-
stavila nový směr proexportní politiky. Byly defino-
vány tři nosné pilíře, které jsou při jejím prosazo-
vání klíčové a pokrývají celé spektrum služeb po-
skytovaných exportérům. 

V souvislosti s naplňováním těchto cílů při-
pravujeme inovovanou nabídku služeb 

pro exportéry, poskytovanou společně sítí ob-
chodních misí Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR (MPO), centrálou CzechTrade 
a regionálními kontaktními místy. Port-
folio služeb zahrnuje čtyři základní ob-
lasti – poradenství, vzdělávání, informační 
služby a služby obchodních misí MPO.

 Místo hodinové sazby – paušál
Hlavní změna ve struktuře služeb spočívá 
v tom, že ty budou placeny formou pau-
šálů na rozdíl od dosavadní hodinové sazby 
a nově budou rozděleny do tří typů balíčků.
  Základní balíček BASIC bude určený pro za-
čínající nebo rozhodující se exportéry. Rozší-

řenou formu podpory představuje balíček BU-
SINESS, zahrnující přímé oslovení zahranič-
ních partnerů, organizování obchodních jed-
nání a konzultace. Posledním je balíček PLUS, 
který vyhoví ostatním požadavkům exportérů 
a nabídne jim služby individuálního a dlouho-
dobého charakteru, vyžadující asistenci a pod-
poru zástupců sítě obchodních misí MPO.
  Ceny zohledňují velikost firem, a pro-
tože chceme pomáhat také malým a střed-
ním společnostem, stanovili jsme nižší ceny 
pro malé a střední podniky a vyšší pro velké 
firmy. Ceny také reflektují významnost teri-
torií v souladu s Exportní strategií České re-
publiky, to znamená nejnižší sazby jsou sta-
noveny pro služby v prioritních zemích, nao-
pak nejvyšší sazby jsou pro země EU, čímž 
chceme podpořit diverzifikaci našeho exportu.

 Exportní klub
Aby byla skladba služeb komplexní a všem 
českým exportérům maximálně otevřená, 
plánujeme vytvořit Exportní klub, což bude 

seskupení českých podnikatelských sub-
jektů v rámci široké podnikatelské veřej-
nosti. Na základě členství získají uživa-
telé přístup k základním službám sítě ob-
chodních misí MPO a řadě výhod na je-
den rok za symbolický paušální poplatek.
  Finanční prostředky získané v rámci Ex-
portního klubu a balíčkových programů budou 
prostřednictvím Exportního fondu reinves-
továny do organizace cílených zahraničních 
misí a specializovaných oborových veletrhů.
  Shodně s proexportní politikou nasta-
vující systém tak, aby v nejvyšší možné 
míře podporoval český export, bude pod-
statná část služeb pro exportéry nabízena 
zdarma. Bude se jednat zejména o základní 
informace o jednotlivých teritoriích, obo-
rové informace, exportní poradenství, zá-
kladní podmínky pro uplatnění českého 
zboží či služeb na zahraničních trzích, ex-
portní a investiční příležitosti a řadu dalších.
� Ing. Milan Ráž ■

autor je ředitelem sekce služeb pro exportéry Czechtrade.

■ Služby pro exportéry poskytované MPO a jeho zahraniční sítí
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Věcným rámcem pro realizaci Ex-
portní strategie je vymezení teri-
torií, která jsou zajímavá pro české 

výrobce a vývozce z hlediska možností 
odbytu a tradičních komerčních vazeb 
i z pohledu jejich současné ekonomické 
prosperity. Proto bylo ve spolupráci se zá-
stupci korporátní sféry stanoveno dva-
náct prioritních zemí, na které bude sou-
středěna hlavní pozornost proexportních 
aktivit.
 Mezi těmito zeměmi jsou zařazeni čle-
nové skupiny BRIC (Brazílie, Rusko, In-
die, Čína), jejichž ekonomiky zazname-
návají v současné době největší dynamiku 
růstu. Mezi další země této skupiny pa-
tří významní a perspektivní obchodní 
partneři. Jde zejména o Spojené státy, Tu-
recko, Ukrajinu, Kazachstán, Mexiko, Srb-
sko a Vietnam.
 Vedle těchto hlavních prioritních zemí 
definovalo ministerstvo průmyslu a ob-
chodu (MPO) spolu s podnikatelskou sfé-
rou rovněž skupinu 26 zájmových zemí, 
které mají také významný potenciál pro 
umístění českých vývozů. Cílem tohoto 
vymezení je diverzifikovat český vývoz 
tak, aby byly při zachování stávajících 
vazeb v EU vytvářeny a rozšiřovány pro-
exportní příležitosti také v dalších ze-
mích.
 Konkrétní výsledky v růstu a diverzi-
fikaci českého vývozu je už nyní možné 
vysledovat. Při porovnání údajů o mezi-
ročním nárůstu českého vývozu za ob-
dobí od ledna do září 2012 v porovnání se 
stejným obdobím loňského roku můžeme 
konstatovat, že celkový vývoz České re-
publiky vzrostl o osm procent, vývoz do 
prioritních (mimounijních) zemí vzrostl 
o 31 procent, podíl zemí EU na vývozu ČR 
se snížil z 83 na 81 procent a podíl priorit-
ních zemí se zvýšil z 9,4 na 11 procent.
 Samotné několikaprocentní změny se 
mohou zdát jako malé. Je však třeba si 
uvědomit, že jeden procentní bod v celko-
vém českém vývozu představuje částku 
zhruba 30 miliard Kč. V současné době je 
tedy možné konstatovat, že implementace 

Exportní strategie byla dobře nastavena 
a začíná probíhat správným směrem.

Nové kanceláře MPO
K prosazení cílů Exportní strategie však 
bylo zapotřebí zahájit přípravu k opti-
malizaci zahraničních obchodních misí 
MPO. Kromě sloučení dosavadních sítí 
kanceláří agentur CzechTrade a CzechIn-
vest do jednotné sítě je v současné době 
připravováno otevření nových kanceláří 
v klíčových destinacích. V nejbližších mě-
sících budou například otevřeny nové ob-
chodní kanceláře MPO v Číně (Peking), 
Indii (Dillí), Thajsku (Bangkok), Brazí-
lii (S o Paulo), Argentině (Buenos Aires), 
Austrálii (Sydney), Izraeli (Tel Aviv), Ko-
lumbii (Bogota) a Senegalu (Dakar).
 Současně došlo k některým zásadním 
opatřením, které zajistí efektivní fungo-
vání této sítě. Jde například o nastavení 
komunikace s podnikateli. Pro výraznější 
informovanost českých firem o jednotli-
vých teritoriích spustilo MPO na svém 
internetovém portálu BusinessInfo tak-
zvané interaktivní profily, které obsahují 
podrobné informace o podmínkách ob-
chodu a podnikání v jednotlivých prio-
ritních a zájmových zemích včetně od-
kazů na další informační zdroje.

Ministrovy podnikatelské mise
Na důslednou podporu proexportních zá-
jmů Česka se zaměřily i letošní zahraniční 
cesty ministra průmyslu a obchodu Mar-
tina Kuby a dalších zástupců MPO. Tyto 
cesty, uskutečněné v rámci vrcholových 
státních návštěv nebo v kontextu s ko-
náním mezivládních společných výborů 
a komisí pro hospodářskou spolupráci, 
byly vždy pořádány společně s podnika-
telskými asociacemi a s účastí početných 
podnikatelských misí. Takto například 
proběhla cesta do Turecka při příležitosti 
návštěvy prezidenta Václava Klause, které 
se zúčastnilo více než 60 zástupců čes-
kých firem. Obdobně proběhly i úspěšné 
cesty do Iráku, Kolumbie, Ekvádoru či 
Ruska.

 Všechny tyto mise a četná jednání se 
zahraničními partnery, které proběhly 
v tuzemsku, sledovaly záměr vytváření 
nových obchodních příležitostí a podporu 
pro sjednávání a uzavírání smluv rozpra-
covaných obchodních vztahů.
 Například s tureckými partnery šlo 
zejména o spolupráci v oblasti energe-
tiky a důlního průmyslu, v Iráku o pro-
jekty zaměřené na energetiku, strojíren-
ství a petrochemii. V Rusku bylo předmě-
tem jednání strojírenství, metalurgie, tep-
lárenství, stavebnictví a další obory. V la-

tinskoamerických státech proběhly roz-
hovory o možnostech spolupráce v ener-
getice, infrastruktuře a na téma využití 
nerostných zdrojů.

Smlouvy a dohody
Podpořit export je však nutné také pro-
střednictvím četných mezinárodních 
smluv zaměřených na ekonomickou spo-
lupráci. Existující dohody tak Česko letos 
doplnilo například o sjednání mezivlád-
ního dokumentu o hospodářské spolu-
práci s Irákem a před podpisem je i uza-
vření obdobného s Thajskem.
 Rozvíjí se ale i spolupráce po linii spo-
lečných projektů. Zajímavým příkladem 
česko–izraelské spolupráce je v tomto 
směru program GESHER/MOST, jehož 
cílem je podpora společných výzkum-
ných či vývojových projektů.

Petr Kulovaný ■
autor působí v odboru zahraničněekonomických politik mpo.

Míříme na slibné trhy
JDE O USA, TUrEckO, UkrAJiNU, kAzAchSTáN, MExikO, SrbSkO A ViETNAM

Exportní strategie České republiky pro období 2012–2020 
je zaměřena na usnadnění přístupu českých exportérů na 
zahraniční trhy a zefektivnění podpory státu pro služby 
spojené s exportem.

▲ Ministr Kuba s iráckým ministrem prů-
myslu a nerostných zdrojů Al-Karbúlím
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Jak vidíte letošní rok z pohledu úspěšnosti čes-
kých firem?
Letos předpokládáme opět rekordní ob-
rat zahraničního obchodu. V tuto chvíli je 
také nárůst vývozu za prvních 9 měsíců 
téměř o 8 procent vyšší než loni. Vrátili 
jsme se na růstovou křivku z období před 
globální krizí z roku 2009 s předstihem 
tempa růstu vývozu nad dovozem.
 Na první pohled si možná řeknete, že 
to je dobrá zpráva. Nicméně ten pohled 
zblízka už tak dobře nevypadá. Dva nej-
větší průmyslové obory – automobilový 
průmysl a dopravní zařízení a stroje – dě-
lají ve vývozu přes dvě třetiny, pak uvažte, 
že přes 80 procent zboží jde do EU.
 Slovy podnikatele by to znamenalo asi 
to, že neustále stoupá obrat, klesá počet 
zákazníků, výroba se zužuje na menší po-

čet výrobků a k tomu 
vám neustále stoupají 
náklady, tudíž klesají 
marže, a to je přesně to, 
co se děje v absolutním 
celosvětovém měřítku 
našemu exportu.
 Poslední měsíce se na-
víc tempo vývozu po-
někud snižuje a v Ev-
ropě zůstává jen pár 

zemí, které si z pohledu HDP udržely ale-
spoň mírná tempa růstu – je to Německo 
a Slovensko, které jsou naše klíčové des-
tinace ve vývozu.

Můžete to více konkretizovat?
Jistě, podívejte se na to se mnou analyticky. 
Odhadujeme, že náš export bude letos re-
kordní – něco přes tři biliony korun a HDP 
je někde kolem 3,8 bilionu, takže ta mimo-
řádná závislost této země na vývozu je již 
na první pohled zcela patrná. Náš trh je pro-
stě malý, a tak jakýkoli výpadek exportu ne-
jsme schopni dohnat domácí poptávkou. 
Strukturálně jsme v jakémsi omezeném 
prostoru: globální poptávka podle našich 
informací na trhu EU neustále klesá a my 
se nutně potřebujeme dostat do výhodnější 
situace. Navíc neustále stoupá takzvaná do-
vozová náročnost exportu.
 Mimořádně negativní dopad na naše 
saldo má dovoz ropy, přestože jí dovážíme 
čím dál méně, tak v číselném vyjádření 
dovozová náročnost neustále roste. Jen 
tato dovozová náročnost je dvojnásobná, 

než tomu bylo před 15 lety. V současné 
době odhadujeme, že asi 40 procent námi 
vyvezeného zboží je dále reexportováno 
na třetí trhy. Náš cíl je zásadně tento ob-
rovský objem v řádu téměř 1,200 miliardy 
korun, který prodávají dále naši obchodní 
partneři venku bez naší kontroly, zásadně 
snížit – jde o novou strategii vlády.
 Další špatnou správou je, že v roce 2007 
existovalo v České republice asi 16 tisíc 
subjektů, které se zabývaly exportem, 

dnes se jejich počet snížil pod 10 tisíc. 
To jen potvrzuje, že zabývat se exportem 
není nikterak snadné. Jsme schopni ex-
portovat s marží u automobilového prů-
myslu do Ruska, ale už ne do Číny, kde se 
bez Německa neobejdeme. A tady jde ne-
jen o obrovský finanční rozdíl. Pokud ex-
portujeme bez marže, ztrácíme ale také 
jako vývozní země kontakt s cílovým tr-
hem, jeho poptávkou, přímou cestou ke 
spotřebě, možnost prosadit se s vlastní 
značkou, organizovat distribuci.

V této souvislosti je poměrně kontroverzní 
problematikou restrukturalizace agentury 
czechTrade.
CzechTrade měla rovněž strukturální pro-
blémy, počet jejích klientů klest zhruba 
o 40 procent. Obávám se, že nastavená 
měřítka úspěchu zaměřená na tržby byla 
mimo současnou realitu, tedy náplň agen-
tury, kterou má ukotvenu ve zřizovací lis-
tině – poslání pomáhat malým a střed-
ním podnikatelům. Pokud chcete po malé 
firmě, aby na začátku roku udělala objed-
návku třeba za 50 až 100 tisíc korun, není 
to už úplně malá firma. Automaticky se 
zaměříte na ty větší, takže to paradoxně 
přispívá k navyšování strukturálního pro-
blému celé exportní ekonomiky.
 Naším cílem je především zpřístupnit 
služby a zajistit, aby byly dostupné právě 
malým a středním podnikům. Sloučením 
CzechTrade a CzechInvest je vytvořena in-
tegrovaná síť obchodních misí Minister-
stva průmyslu a obchodu ČR (MPO), které 
zřídí 70 zastoupení. Bez zásadní restruk-
turalizace by toto možné nebylo a museli 
bychom se spokojit s neustálým omezo-

váním služeb a kontaktních míst. Místo 
toho jdeme de facto k expanzi.

Propouštěli jste pracovníky?
V agentuře bylo něco přes 100 zaměst-
nanců, kdežto nyní je jich něco přes pa-
desát. Díky této redukci jsme byli schopni 
využít i pracovní místa na pozice zá-
stupců v zahraničí.
 Domníváme se, že jediná možná cesta 
pro naše vývozce je jít do regionů přímo, 
zejména v případě tradičních velkých 
zemí – Ruska, Indie, Číny a Latinské Ame-
riky. I velké ekonomiky, jako je Brazílie 
a Čína, jsou pro nás komplikované terito-
rium, podobně v Iráku je složitá situace, 
ale otevřít tu zahraniční zastoupení je 
dobré pro náš export nejen do této země 
určení, ale i pro okolní země.

Jak se chcete vyhnout systému placených slu-
žeb, které byly kritizovány?
Placené služby jsou v pořádku, jde ale o to, 
jak jsou nastaveny. V rámci dostupnosti 
máme připravené paušální poplatky za-
čínající na pěti tisíci korunách, řekněme 
v balíčcích, kde jsou služby typu ověřování 
zájmu o výrobek a oborový screening.
 Reálně dám příklad, že za službu, která 
by v minulosti stála kolem třiceti tisíc, 
dnes malý podnikatel zaplatí něco kolem 
pěti tisíc, velký podnik pak dvacet tisíc ko-
run. U sofistikovaných služeb pak třeba 
deset tisíc místo 130 tisíc korun. Jsme si 
jisti, že tímto zpřístupněním služeb se 
rozšíří počet uživatelů a celý systém bude 
nadále pro menší firmy mnohem lépe ufi-
nancovatelný.

A jakou roli v tom hraje vlastně czechinvest?
Co se týče zahraničního obchodu, není to 
nic jiného než přímé zahraniční investice 
a export, ale tady jde především o to, že při-
bližně 75 procent exportu nám tvoří spo-
lečnosti se zahraniční majetkovou účastí, 
to znamená těch původních investorů.
 Tyto společnosti zpravidla mají vlastní fi-
remní strategie a je velmi těžké ovlivnit je-
jich rozhodování nebo je stimulovat v jejich 
rozhodování o vstupu na nové trhy. Je tedy 
nutné mít perfektní přehled o domácích in-
vesticích, abychom byli schopni poskytovat 
účinnou podporu exportu. Z tohoto pohledu 
se to zdá jako jediný rozumný krok.
� -map- ■

Předpokládáme rekordní obrat
zDENěk VAliš POVěřENý řízENíM czEchTrADU O zAhrANiČNíM ObchODU:

pohled zblízka už tak dobře 
Nevypadá. 

Zdeněk 
Vališ
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Ministerstvo průmyslu a obchodu 
sjednotilo k 1. srpnu původní 
zahraniční zastoupení agentur 

CzechTrade a CzechInvest do jednotné 
integrované zahraniční sítě obchodních 
misí MPO.
 O co šlo? Konkrétně přešlo pod MPO 
celkem 32 kanceláří CzechTrade a šest 
kanceláří CzechInvest. Tuto síť a samo-
zřejmě i odpovídající služby chce MPO 
v poměrně krátkém časovém horizontu 
rozšířit na cílových zhruba 70 kanceláří. 
Chystané rozšíření odpovídá současným 
trendům českého exportu s cílem pokrýt 
rostoucí trhy v prioritních a zájmových 
zemích mimo EU.  

co nás k tomu vedlo?
Jde nám především o zjednodušení ko-
munikace zahraničních zastoupení MPO 
s českými exportéry a zpřístupnění slu-
žeb zahraniční sítě českým firmám. Ke 
změnám nás vedla i potřeba zpřehlednit 
a zjednodušit nabídku proexportních slu-
žeb pro české firmy. V neposlední řadě re-
alizované změny přinesou lepší kontrolu 
nad efektivním vynakládáním peněz da-
ňových poplatníků a výrazné úspory v pro-
vozních nákladech celého systému.

Služby musí být 
zaměřeny na byznys

Zpřístupnění vzdálených trhů mimo EU ma-
lým a středním podnikům je jednou z pri-

orit pro nově budovanou síť. Chceme, aby 
70 procent času, který mají k dispozici, vě-
novaly obchodní mise byznysu. 
 Tomu odpovídá i nová nabídka služeb. 
Na základě poptávky exportérů se naši 
zástupci zaměří na služby typu: vyhle-
dání obchodního partnera, ověření zá-
jmu o výrobek / službu, analýza trhu, or-
ganizace a asistence při obchodním jed-
nání a podobně. Dále předpokládáme ak-
tivní asistenci našich zastoupení při orga-
nizaci účastí českých firem na zahranič-
ních veletrzích a výstavách. A to včetně 
přípravy obchodních jednání během ve-
letrhu.

Jak je tento nový 
systém nastaven?

Sjednocená zahraniční síť je metodicky 
a odborně řízena MPO. Realizaci služeb 
podnikatelům na zahraničních trzích zajiš-
ťují jednotlivé obchodní mise MPO. 
 Nabídku služeb (FrontOffice a BackOf-
fice) podnikatelům, přenos obchodně- 
-ekonomických informací z teritorií 
včetně zajištění komunikace s podnika-
teli zajišťuje pro MPO servisní organi-
zace CzechTrade. 
 Podobně počítáme s nastavením sys-
tému komunikace pro příliv zahraničních 
investic v případě CzechInvestu. Celý pro-
ces je koordinován s partnery, kteří se za-
bývají podporou exportu, a s podnikatel-
skými reprezentacemi (projektové týmy 
Akčního plánu).

chceme o změnách komunikovat 
s exportéry / investory

Důležité je, že do procesu probíhajících 
změn byli přizváni podnikatelé, a to pro-
střednictvím svých reprezentací.
 O tom, v jakých zemích budou ob-
chodní mise MPO nadále působit, o tom, 
kde zahraniční síť MPO v nejbližší době 
rozšíříme, i o výběru konkrétních zá-
stupců pro dané teritorium dnes firmy 
spolurozhodují prostřednictvím svých 
zástupců v projektových týmech Akčního 
plánu exportní strategie.
 Předpokladem fungování systému je 
i zpětná vazba od podnikatelské sféry. 
Na základě podnětů exportérů v nejbližší 
době rozšíříme naše zastoupení v Číně 
na tři kanceláře a dvě kanceláře v Indii. 
Posilujeme naši přítomnost v Jižní Ame-
rice, na Blízkém východě i v Africe. Bu-
deme tedy tam, kde budeme cítit zájem 
a poptávku českých firem a kde bude po-
tenciál pro uplatnění českých výrobků.

Plány pro nejbližší období
V tuto chvíli probíhají výběrová řízení 
podle nastaveného harmonogramu. V do-
hledné době by tak mělo dojít k obměně 
nebo vyslání nových pracovníků do sjed-
nocené zahraniční sítě MPO. Probíhají jed-
nání s ministerstvem zahraničních věcí 
(MZV ) o akreditaci a logistickém zázemí 
pro zahraniční síť MPO při zastupitelských 
úřadech. Spolupráce MZV v tomto ohledu 
je pro projekt velmi důležitá.

Jan Bezemek ■
autor je ředitelem odboru exportních služeb mpo.

Integrovaná síť obchodních misí
Vzniká integrovaná síť obchodních misí Ministerstva prů-
myslu a obchodu Čr (MPO) pro exportéry.

Setkání podnikatelů 
se zástupci zahraniční sítě
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Během této doby oba státní nástroje 
na podporu exportu prokázaly své 
opodstatnění a byly českými expor-

téry hojně využívány.
 Zkušenosti ale ukazují, že v české pro-
exportně orientované ekonomice je po-
třeba hledat další opatření, která posílí 
kapacitu bankovního systému v oblasti 
exportního financování. Jde o to, usnad-
nit vývozcům přístup ke zdrojům finan-
cování exportu, umožnit využívat i do-
sud nerealizované formy exportního fi-
nancování a zajistit jim v cílových terito-
riích největších obchodních případů po-
třebné služby.
 Tato opatření, která jsou orientována 
primárně na státem zřízenou ČEB a EGAP, 
jsou součástí Exportní strategie České re-
publiky pro období 2012–2020. Ta vyme-

zuje základní rámec proexportní poli-
tiky státu do roku 2020 a shrnuje celko-
vou vizi proexportních aktivit státu, jejich 
cíle a rovněž opatření, jejichž prostřednic-
tvím má dojít k naplnění těchto cílů.
 V oblasti exportního financování a po-
jištění se státní podporou je cílem státu 
vybavit ČEB i EGAP dostatečnými finanč-
ními zdroji, které v podmínkách nižšího 
výkonu globální ekonomiky a možných 
problémů na mezibankovním trhu po-
kryjí poptávku českých firem po export-
ním financování a pojištění rizik.
 Ve státním rozpočtu je pro rok 2012 
na podporu činnosti ČEB vyčleněno 660 
milionů korun. Pojistné fondy EGAP jsou 
podle potřeby doplňovány primárně do-
tací ze státního rozpočtu, v roce 2012 je 
na tento účel rozpočtována jedna miliarda 

korun. Tím jsou vytvořeny podmínky, 
aby státem podpořené úvěrování bylo na 
úrovni poptávky roku 2011, tedy kolem 25 
miliard korun přímých úvěrů poskytova-
ných ČEB, a pojišťování exportních a in-
vestičních úvěrů a záruk prostřednictvím 
EGAP ve výši kolem 50 miliard korun.

Nový produkt lépe zapojí banky
Novým produktem, který by měl přispět 
ke zlepšení obslužnosti českého exportu, 
je dorovnávání úrokových rozdílů, tak-
zvaný Interest Make-Up (IMU) systém. 
Zavedení tohoto systému usnadní připo-
jení komerčních bank ke státem podpo-
rovanému financování vývozu tím, že 
umožní i komerčním bankám poskytovat 
exportní úvěry s fixní úrokovou mírou. 
Takový produkt je žádán zejména u dlou-
hodobých obchodních případů s prvky 
projektového financování a dosud jej na-
bízí pouze ČEB.
 Systém je založen na obousměrném 
dorovnávání fixních úroků s náklady 

ExportNí fiNaNcováNí sE vícE zaměří Na střEdNí a malé firmy

▲
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Veletrh zdravotnické techniky 
Pharmed & Healthcare 

ve Vietnamu, Ho Či Minovo Město 

Už dvacet let poskytují Česká exportní banka (ČEB) a Exportní garanč-
ní a pojišťovací společnost (EGap) tuzemským exportérům exportní fi-
nancování a pojištění se státní podporou.



na pořízení zdrojů komerčních bank ze/ 
/do státního rozpočtu. Na jeho zavedení 
je ve státním rozpočtu pro rok 2013 při-
pravena částka 200 milionů korun.
 V Poslanecké sněmovně je současně 
projednávána novela, která se týká řady 
daňových a pojistných zákonů. Odstra-
nit by měla problém zdanění pojistných 
plnění z pohledávek poskytnutých ban-
kovním subjektům a pojistných plnění za 
vyplacenou bankovní záruku poskytnu-
tou nebankovnímu subjektu. Dosud na-
vržený termín účinnosti tohoto opatření – 
1. ledna 2015 – by měla novela změnit tak, 
aby ustanovení bylo účinné již ve zdaňo-
vacím období, které započalo letos.
 Jedním z cílů exportní strategie je i zvý-
šení podílů malých a středních podniků na 
českém exportu. Novým produktem, který 
by měl přispět k do-
sažení tohoto cíle, 
jsou garance ČEB za 
úvěr, který poskytne 
jiná banka pro fi-
nancování malých 
a středních podniků 
jako subdodavatelů 
velkých exportérů. 
ČEB tím podpoří 
úvěrování exportu, 
aniž by musela zajiš-
ťovat finanční zdroje, 
protože vlastní úvěr 
je v takovém pří-
padě poskytován ko-
merční bankou.
 Na Mezinárod-
ním strojírenském 
veletrhu v Brně byla 
v tomto duchu pode-
psána dohoda mezi 
ČEB a ČSOB o spolupráci do konce roku 
2012. ČEB připravuje ještě uzavření ob-
dobných dohod o spolupráci s Raiffeisen 
Bank a GE Money Bank.
 Ve snaze zajistit větší komfort posky-
tování služeb v místě realizace export-
ních projektů předpokládá ČEB do konce 
roku 2012 v rámci pilotního projektu zří-
zení svého zastoupení v Turecku. Cílem 
je právě zrychlení a usnadnění realizace 
velkých projektů především v prioritních 
zemích prostřednictvím přímého kon-
taktu zástupců banky s konečným odbě-
ratelem nebo jeho bankou.
 EGAP pro zlepšení podmínek českého 
exportu uvažuje o zavedení nového pro-
duktu, takzvaného částečného (excedent-
ního) pojištění. V tomto případě by EGAP 
pojistila riziko splácení úvěru nad určitou 
předem stanovenou částku, takže bude 

spoluúčast banky vyjádřena nikoli pro-
centem z celkového úvěru, ale neměnnou 
sumou. Takové pojištění umožní zejména 
ČEB poskytovat více úvěrů na vlastní ri-
ziko, aniž by přitom banka ohrožovala 
vlastní kapitálovou přiměřenost.

další připravované novinky
V souvislosti s požadavkem na exportní fi-
nancování a pojištění velkých obchodních 
případů se státní podporou v řádu desítek 
miliard korun je nutno do budoucna na-
stavit procesní mechanismus finančního 
zajištění ze státního rozpočtu tak, aby 
v případě problémů u jednotlivých pro-
jektů nedošlo k ohrožení finanční stabi-
lity. Nastavení procesního modelu finan-
cování a pojišťování nadlimitních pro-
jektů se státní podporou bude zřejmě vy-

žadovat legislativní změnu, aby EGAP 
mohla pojišťovat projekty velkého roz-
sahu ve zvláštním režimu se sníženou po-
třebou tvorby pojistných fondů.
 Neméně důležitá je otázka zjednodu-
šení a usnadnění přístupu k exportnímu 
financování a pojištění. Cílem vyladění 
procesů financování exportu se státní pod-
porou je zajištění vyšší transparentnosti 
a kratší průběžné doby administrace ob-
chodních případů. Cestou k tomu je na-
stavení standardizace procesů a souvise-
jící dokumentace a jejich sjednocení mezi 
ČEB a EGAP. Klient již při prvním kontaktu 
s bankou obdrží kompletní seznam poža-
davků, které bude muset zajistit, aby bylo 
možné provést analýzu a následné finan-

cování daného obchodního případu. Ze-
jména u jednodušších obchodních případů 
a v případě financování malých a střed-
ních podniků dojde díky této standardi-
zaci procesů a dokumentace ke zrychlení 
přípravy a poskytnutí financování.
 Jedním z významných finančních ná-
strojů pro státní finanční podporu čes-
kých exportních projektů je dosud nevy-
užívaná takzvaná vázaná pomoc („tied 
aid“), která mimo jiné umožní splnění 
mezinárodních požadavků na financo-
vání projektů prostřednictvím tzv. Sus-
tainable Lending.
 Šlo by o financování projektů pro ve-
řejné subjekty ve vybraných nízkopříjmo-
vých rozvojových zemích poskytováním 
exportních úvěrů s určitou mírou úlevy 
na nákladech financování. Prakticky to 

znamená poskyt-
nutí dlouhodobého 
mezivládního úvěru 
za zcela mimořád-
ných podmínek nebo 
i grantu. O zpřístup-
nění tohoto finanč-
ního nástroje se uva-
žuje do budoucna, 
přičemž základním 
předpokladem pro 
jeho využití je vytvo-
ření odpovídajících 
podmínek a pravidel 
a hlavně rozpočtové 
zajištění.

Z uvedených opat-
ření je zřejmé, že se 
ministerstvo prů-
myslu a obchodu 
(MPO) spolu s ČEB 
a EGAP intenzivně 

zabývá otázkou, jak více a účinněji pod-
pořit export České republiky prostřed-
nictvím k tomu vytvořených institucí, 
které při zpětném pohledu prokázaly 
oprávněnost své existence. S ohledem 
na proexportní orientaci České repub-
liky a nepříznivý ekonomický vývoj jak 
v ČR, tak v celé Evropě je ale evidentní, 
že přemýšlení o nových teritoriích, pro-
duktech, způsobech a metodách export-
ního financování a pojišťování nemůže 
nikdy skončit.
 Jsme si toho vědomi, a proto v trojúhel-
níku MPO-ČEB-EGAP neustále hledáme 
prostředky pro zvýšení efektivnosti pod-
pory exportu a konkrétní výsledky zapra-
cováváme do konkrétních aktivit a pro-
jektů.
 Viera Rombaldová n
� Autorka�je�vedoucí�odd.�exportního�a�vnějšího�financování�MPO.
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▲�Veletrh hudebních nástrojů Mu-
sic China v Šanghaji, Čína.
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Zakladatelem soutěže je DHL Ex-
press CZ a generálním partnerem 
UniCredit Bank. Záštitu opět pře-

vzala vládní agentura CzechTrade, která 
stála rovněž u zrodu této soutěže. Slav-
nostní večer s předáváním cen vítězům 
byl pořádán pod patronací Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. 
 Na zhodnocení letošního ročníku jsme 
se zeptali Zdeňka Vališe, pověřeného ří-
zením CzechTrade.

Jaká je historie Exportní ceny a jaké má cíle?
Exportní cena DHL UniCredit se pořádá 
již od roku 1997, kdy přišla společnost 
DHL s myšlenkou uspořádat pro domácí 
vývozce soutěž, která by vyzdvihla ty nej-
úspěšnější exportéry. Každoročně tak spo-
lečně zviditelňujeme úspěchy českých 
exportérů, odměňujeme jejich využité 
příležitosti na zahraničních trzích a tím 
vlastně i motivujeme další malé a střední 
firmy k prosazení se na nesmírně tvr-
dém evropském či globálním trhu. Tímto 
chceme poukázat na význam, který tyto 
firmy mají pro českou ekonomiku.

Jaké jsou soutěžní kategorie?
Firmy měly možnost soutěžit, stejně jako 
v letech minulých, ve čtyřech hlavních 
kategoriích, a to Středně velká společ-
nost, Malá společnost, Exportér teritoria 
a Exportér regionu. V letošním roce od-
borná porota hodnotila firmy exportující 
do Německa a firmy se sídlem v Plzeň-

ském kraji. Hodnocení vývozců vychází 
z indexu vypočítaného jako násobek me-
ziročního růstu exportu (rok 2010 a rok 
2011) a podílu exportu na obratu firmy. Na 
základě získaných výsledků jsou společ-
nosti rozděleny do kategorií a je určeno je-
jich konečné pořadí v soutěži. Soutěže se 
může zúčastnit kdokoli, kdo se domnívá, 
že dosahuje úspěchů v exportu a má zá-
jem se touto formou zviditelnit.

Kam podle vás směřuje český export?
Předně směřuje k trhům s nadprůměrným 
exportním potenciálem, to znamená k těm, 
které dynamicky rostou z pohledu hrubého 
domácího produktu a tedy i domácí po-

Míříme na slibné trhy
dne 27. listopadu proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů le-
tošního ročníku soutěže Exportní cena dHl UNicrEdit.

ptávky, tedy které rostou v průměru o více 
jak 5 procent, než je tomu v EU. Jsme rádi, 
ze rok 2012 potvrzuje nadprůměrné pří-
růstky právě v segmentu prioritních zemí. 
Určitě nás zajímá také dynamika vývozu, 
třeba při celkovém růstu o 8 procent vět-
šina prioritních zemích dosáhla dvoucifer-
ných hodnot. Zmínil bych právě Kazach-
stán, který za první tři kvartály zazname-
nal 100procentní nárůst. Velice podobně 
jsou na tom ostatní trhy v rámci SNS.
 
a co se mění v postaveni českých exportérů ve 
světě?
Oprávněná rostoucí sebedůvěra českých 
exportérů je provázena růstem přímých 
obchodních kontaktů s doposud velmi oje-
dinělými teritorii ve vzdálených lokalitách 
Asie i Latinské Ameriky, které se pomy-
slně díky internetu a dalším technologic-
kým změnám přiblížily prakticky na do-
sah i velmi malým společnostem. Komu-
nikace, dopravní kapacity a rychlé ban-
kovní, transakční možnosti v doposud ne-
bývalém rozsahu umožňují velmi rychlou 
reakci na dynamické změny na každém, 
třeba i velmi exotickém lokálním trhu, 
který prorůstá do trhu spotřebitelských 
segmentů bez přesného geografického vy-
mezení. Stále větší míru představují firmy 
s podobnou filozofií, technickým zamě-
řením a jejich geografická lokace se stává 
v podstatě druhořadou záležitostí.

takže jak vlastně hodnotíte pozici českého ex-
portu, jste optimista?
Ovšem, je zřejmé, že pro české expor-

Přehled výsledků Podle kategorií
● „středně velká společnost“ – zvítě-
zila společnost BAUER TECHNICS s. r. o., 
která se specializuje na stavby a techno-
logické systémy pro velké zemědělské 
farmy pro chov hospodářských zvířat. 
● „Malá společnost“ – vyhrálaovládla 
PBS ENERGO, a. s., výrobce parních a ex-
panzních turbín, navazující na výrobu ener-
getických zařízení v PBS Velká Bíteš, a. s. 
● „exportér regionu – Plzeňský kraj“ –vítězem 
 se stala společnost REPLAST PRO-
DUKT, spol. s r. o., zabývající se výro-
bou a prodejem výrobků z PVC, podlaho-
vých desek pro vnější a vnitřní použití. 

● „exportérem teritoria – Německo” byla zvo-
lena společnost VÚK, spol. s r. o., která si odnesla 
ocenění i za 3. místo v kategorii „Středně velká 
společnost” a zabývá se výrobou jednoúčelových 
strojů a zařízení pro gumárenský průmysl a výro-
bou manipulační techniky.
● „Nejúspěšnějším klientem Czechtrade“ se 
stala společnost UNISTAV a. s. (dodavatel sta-
veb), které se podařilo uskutečnit nejvyšší vý-
voz s podporou služeb agentury CzechTrade do 
prioritních zemí pro export.
● „Nejúspěšnější klient Czechtrade z Plzeň-
ského kraje” – vyhrála firma TS Plzeň a. s. (pro-
dej hydraulických a vulkanizačních lisů, zařízení 
pro válcovny a třtinové mlýnice).

n 15. ročník Exportní ceny DHL UniCredit 

-kva- n

▲�jaroslaV Klabeneš, prokurista akciové 
společnosti UNISTAV, přebírá od Zdeňka Vališe, 
pověřeného řízením CzechTrade, diplom pro ví-
těze Exportní ceny DHL UNICREDIT v kategorii 
Nejúspěšnější klient CzechTrade do prioritních 
zemí pro export

▲
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Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu ČR zrealizuje v příš-
tím roce přes 30 českých ofi-

ciálních účastí na zahraničních vele-
trzích. Program úzce souvisí s napl-
ňováním Exportní strategie ČR pro 
období 2012–2020, která vymezuje 12 
prioritních a 26 zájmových zemí pro 
export z hlediska růstového potenci-
álu ve vztahu k české ekonomice.
 Například Rusko, Čína, Kazach-
stán či Indie patří k teritoriím, o která 
čeští výrobci projevují v poslední 
době zvýšený zájem. Snahou MPO 
je pomoci podnikům při vstupu i při 
rozvoji aktivit zejména na těchto – 
v mnoha případech vzdálených a re-
lativně obtížných – trzích. A proto 
více než dvě třetiny podporovaných 
veletržních akcí se konají právě v pri-
oritních a zájmových zemích.

specializované výstavy
Další možnost, jak usnadnit českým 
firmám účast na veletrhu v zahra-
ničí, nabízí program Společná účast na 
specializovaných výstavách a veletrzích 
v zahraničí (dále SVV).
 Jedná se o interní program MPO čer-
pající prostředky z Operačního programu 
Podnikání a inovace, který byl původně 
vyhlášen pro období 2009 až 2012. Vzhle-
dem ke skutečnosti, že tento projekt vý-
znamným způsobem podporuje vstup ze-
jména malých a středních podniků na za-
hraniční trhy a jejich konkurenceschop-

nost, připravuje MPO pokračování tohoto 
projektu rovněž pro roky 2013 a 2014. 
Realizátorem programu bude agentura 
CzechTrade a program by měl naplno fun-
govat od druhé poloviny roku 2013.
 Prostřednictvím programu SSV by 
mělo být podpořeno dalších 30 veletrž-
ních akcí za pololetí. Výběr konkrétních 

mezinárodních výstav a veletrhů do se-
znamu českých oficiálních účastí probíhá 
v úzké spolupráci MPO s podnikatelskou 
sférou prostřednictvím oborových svazů 
a asociací, Svazu průmyslu a dopravy ČR 
a Hospodářské komory ČR.
 Kromě teritoriálního hlediska je při vý-

běru kladen důraz na oborové priority 
z hlediska jejich podílu na průmyslové 
výrobě a exportní potenciál jednotli-
vých odvětví. Důležitá je také prová-
zanost s uskutečněnými nebo pláno-
vanými aktivitami, jako jsou podnika-
telské mise, incomingové mise při tu-
zemských veletrzích a podobně.

v indii budeme  
partnerskou zemí
Jednou z nejvýznamnějších českých 
oficiálních účastí v příštím roce bude 
účast ČR jako partnerské země na vše-
obecném strojírenském a průmyslo-
vém veletrhu India Engineering Sour-
cing Show v Bombaji v Indii. Oficiální 
účast na tomto veletrhu navazuje na 
početnou indickou oficiální účast na 
letošním Mezinárodním strojírenském 
veletrhu v Brně a zúčastní se jí v dopro-
vodu podnikatelské mise i ministr prů-
myslu a obchodu Martin Kuba.

Bude to tedy výborná příležitost 
k tomu, představit zde nejen český 
průmysl v nejširším možném pojetí, 

ale také naši kulturu a turistický poten-
ciál. Program bude navíc obohacen o pod-
nikatelská fóra za účasti představitelů nej-
významnějších indických státních a sou-
kromých podniků.
 Kalendář všech akcí pro rok 2013, pod-
mínky a přihláška k účasti jsou ke sta-
žení na webových stránkách minister-
stva v sekci zahraničního obchodu.
 Michaela Losenická n Oddělení�řízení�programů�

�exportu,�průřezových�a�specializovaných�exportních�služeb�MPO

Veletrhy nabízejí nové šance

téry představuje tato nová globální změna 
světového trhu obrovskou příležitost, jak 
se úspěšně prosadit na úkor dosavadních 
spíše monopolních dodavatelů. Český vý-
voz se musí ovšem prosadit zejména svou 
inovativní a designově zvládnutou pro-
dukcí podpořenou dobrou prací se značkou 
a zpracováním cílových trhů.A to právě 
proto, že v tomto prostředí se stále silněji 
prosazují ani ne tak velcí a tradiční čili kon-
zervativně založené firmy, ale spíše firmy 

a obchodní společnosti pohotové a schopné 
razantních strategických změn v duchu po-
žadavků zákazníků a měnících se podmí-
nek trhu prakticky ze dne na den.

Jak celkově hodnotíte toto ocenění?
Dnes často úspěšné firmy začínaly často 
jako firmy malé či střední velikosti. Při-
šly ale se zajímavým produktem, který 
potom dokázaly prosadit na zahraničních 
trzích. A to je teprve ten úspěch. Protože 

každý z účastníků této soutěže ví, že ne-
stačí výrobek vyrobit, ale úspěchem je až 
jeho uplatnění na trhu. Toto ocenění vní-
máme jako ukázku toho, jak firmy doká-
žou v současné velmi tvrdé konkurenci ob-
stát zvýšením svého exportu. Těší nás to 
o to více, že jim k tomu můžeme pomoci 
našimi službami a kompletním servisem. 
Příjemným faktem pro nás zůstává, že se 
daří za hranicemi i menším a středním 
českým exportérům. -red- n 

důležitou součástí proexportní politiky ministerstva průmyslu a ob-
chodu (mpo) jsou úspěšné a podnikateli oblíbené programy na pod-
poru účasti českých firem na mezinárodních veletrzích a zahraničních 
výstavách. Jejich cílem je podpořit tuzemské firmy za hranicemi Čes-
ka za zvýhodněných podmínek, a tím jim usnadnit pronikání na za-
hraniční trhy. 

▲�Ing. MIchaela losenIcKá z Odboru ří-
zení exportní strategie MPO u veletržního stánku
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Česká republika věnuje mnoho lidské 
energie a finančních prostředků na 
udržení svého místa mezi ekono-

micky rozvinutými zeměmi a na zacho-
vání – či ještě lépe rozšiřování – své ex-
portní schopnosti.
 Jako tradiční průmyslová ekonomika 
založená na technických oborech přitom 
musí v současnosti řešit jeden vážný pro-
blém. S obvyklou přímočarostí ho popi-
suje například Jaroslav Hanák, prezident 
Svazu průmyslu a dopravy ČR: „Našemu 
průmyslu hrozí takřka kolaps, pokud bě-
hem příštích pěti, deseti let nebude škol-
ský systém nastaven tak, aby se na trh 
práce dostávali akutně potřební technicky 
vzdělaní pracovníci.“
 Logika země, jejíž většinu exportu 
tvoří technické produkty z průmyslových 
oborů, je pak neúprosná: „Hrozící kolaps 
průmyslu by se okamžitě promítl do vý-
voje exportu, protože ekonomika by ne-
byla schopna výpadek v průmyslu čím-
koli nahradit. 
 To by znamenalo dopad do obchodní 
bilance a dalších ekonomických ukaza-
telů a celou řadu jiných komplikací, jimž 
je lépe předejít. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu proto systematicky pracuje na 
balíku opatření, která by měla neblahý 
vývoj zvrátit,“ komentuje přístup svého 
úřadu ministr Martin Kuba.

problémů je celá řada
Je přitom zjevné, že je s čím bojovat. 
Z různých zdrojů totiž vyplývá celá řada 
negativních skutečností o českém tech-
nickém vzdělávání. 
 Za uplynulých sedm let se například 
zvýšil počet vysokoškoláků o 110 tisíc, 
z toho pouhých deset tisíc na technických 
oborech. Jiný příklad: technicky oriento-
vané vzdělávací programy jsou výrazně 
podfinancované – příspěvek na studenta 
technické fakulty tvoří jen 60 procent 
příspěvku na studenta fakulty přírodo-
vědné.
 Balíček opatření ministerstva průmyslu 
a obchodu (MPO) na podporu technického 
vzdělávání byl diskutován se zástupci 

Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu 
a dopravy ČR, Fórem průmyslu a vyso-
kých škol a zástupci inisterstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavní záměr 
popsal ministr Kuba v září při představo-
vání balíčku takto: „Smyslem opatření je 
zvýšit motivaci firem k přímé podpoře 
škol, k rozvoji spolupráce a zefektivnění 
stáží, k odbornému výcviku. Jde mi o sys-
témové kroky. Chci, aby technické vzdě-
lávání bylo v budoucnu nezávislé na stát-
ních dotacích.“

daňové odpočty usnadní 
spolupráci firem se školami

Pro podniky je nejvýznamnější ta část 
opatření, která počítá se změnou zákona 
o daních z příjmů.
 Za prvé by šlo o možnost odečíst od 
základu daně až 110 procent hodnoty in-
vestice do oblasti vzdělávání. Druhým 
návrhem z oblasti daní je motivace k co 
největší míře otevření firem pro odborný 
výcvik, a to možností odečíst od základu 
daně paušální částkou náklady na žáka 
konajícího ve firmě praxi či stáž. Konečně 
třetím navrženým daňovým opatřením 
je podpora firemních stipendií, čímž by 
došlo ke zvýšení dosud platných částek 
u daňově uznatelných výdajů na stipen-
dia v technickém vzdělávání.
 Na seznamu klíčových opatření lze 
kromě změn v daňové legislativě najít 
také zjednodušení modelu financování 
VŠ, přičemž by byl využit ukazatel kva-
lity a výkonu pro stanovení příspěvku 
na studenta/žáka a množství přijatých 
studentů/žáků ve vzdělávacím oboru. 
V praxi by to znamenalo zavedení (a nut-
nost dodržování) penalizačního mecha-
nismu škol, které nemají dostatečnou 
uplatnitelnost absolventů na trhu práce, 
a případně také zavedení bonusů pro pre-
ferované obory, které určí vláda.
 Pokud jde o možnosti využít evropské 
peníze, chce se MPO v současných i bu-
doucích programech zaměřit hlavně na in-
vestice do moderního strojního vybavení 
technických škol a firem, které se budou 
zapojovat do vzdělávání.

Diskuse o budoucnosti exportérů
„Je ve veřejném zájmu otevřít odbornou apolitickou dis-
kuzi o aktuálním stavu českého technického vzdělávání 
a jeho dopadu na konkurenceschopnost České republiky, 
životní úroveň a pracovní místa,“ říká ministr průmyslu 
a obchodu martin Kuba.
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Zmíněnými třemi skupinami opatření ale 
návrhy MPO nekončí. Sada kroků a akti-
vit podrobně rozebírá jednotlivé stupně 
vzdělávání počínaje předškolní výcho-
vou a konče dalším vzděláváním po skon-
čení střední či vysoké školy. Proto dnes 
na MPO vznikají například obrysy pro-
gramů Technické školky (pro rozvoj poly-
technické výchovy v mateřských školách) 
nebo třeba Vzdělávání v energetice.
 Šíři záběru oceňují i odborníci. „Dříve 
byla výchova k technickému vzdělání na-
příklad v mateřských školách spíše výjim-
kou. V návrhu MPO jsou však prezento-
vána opatření v celém procesu podpory 
vzdělávání počínaje zvyšováním tech-
nické vzdělanosti učitelek v mateřinkách, 
které povede k následnému rozvoji po-
lytechnické výchovy, až po zvýšení ote-
vřenosti technických univerzit expertům 
z praxe, které povede k lepší spolupráci 
univerzit s firmami. Opatření jsou kroky 
správným směrem,” řekl například Karel 
Rais, rektor Vysokého učení technického 
v Brně.
 Odborníci bijí na poplach, protože se 
dá říci, že je skoro „po dvanácté“. Pokud 
chceme udržet nebo zlepšit postavení naší 
ekonomiky ve světě, je nutné zvýšit kon-
kurenceschopnost našich podniků, vý-
robků i služeb. Jestliže ale české firmy ne-
budou mít k dispozici dostatečné množ-
ství technicky vzdělaných pracovníků, 
výzkumníků a vývojářů, nemusí se Česká 
republika udržet ani ve čtvrté desítce zemí 
v žebříčku konkurenceschopnosti (letos 
jsme na 38. místě ze 142 zemí), který se-
stavuje Světové ekonomické fórum (The 
Global Competitiveness Report). - red - n

Ministr průmyslu 
a obchodu Martin Kuba


