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Zdroj: NERV (2011) 

Změny pozice českých produktů a služeb – 
komparativní výhoda 

Vývoj objemu zahraničního obchodu ČR se zbožím dle zbožových skupin  (HS-6) 

Vývoj objemu zahraničního obchodu ČR se službami dle skupin (HS-6) 
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Vývoj od roku 2006 – 

2010 potvrzuje spíše 

klesající  diverzifikaci 

zbožovou a rostoucí 

křehkost vývozní 

struktury. 

V oblasti služeb pak 

rovněž vzrůstající podíl 

služeb s nízkou 

přidanou hodnotou. 

 



Změny v teritoriálním rozložení exportu 
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Cílové země pro český export (2010) 

Chceme vytvořit takové podmínky a nástroje, 

které by českým podnikům 

usnadnily/umožnily etablovat se na 

mimoevropských zemích. 

Vyjádřeno ve formě ekonomického cíle to 

znamená snížení negativní obchodní bilance 

se zeměmi mimo EU, popřípadě pozitivní 

bilanci s těmito zeměmi. 

 

Zároveň chceme udržet a posílit své pozice v 

EU, zejména tím, že podnikatelům  bude 

maximálně usnadněno využívání příležitostí 

na Jednotném vnitřním trhu. 

Vývoj exportu ČR 

Chceme zvětšit celý koláč – tj. celkový 

export. 

 

K tomu mají přispět nejen proexportní 

nástroje, ale i opatření na zvýšení 

konkurenceschopnosti ČR jako celku. 

 

 



Východiska 
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Posun v globálních hodnotových řetězcích  



Východiska 
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Struktura adresátů služeb - českých exportérů 

 



Identifikované řešení – posílení VVaI a jejich role v 
české ekonomice i exportu 

Vzdělávání, věda, výzkum a inovace: 
Všemi zdůrazňováno jako důležitá součást posilování 3i naší 
mezinárodní konkurenceschopnosti 

V průběhu posledních 10-ti let se do této oblasti nainvestovalo 
významný objem prostředků z EU fondů i z veřejných rozpočtů 

Vybudovaly se rozsáhlé infrastruktury pro VVaI, vypracovaly se stovky 
studií o inovacích, transferu technologií a spolupráce VŠ, výzkumných 
pracovišť a podniků 

Diskuzi o této problematice se věnuje celá řada veřejných institucí a 
celá řada veřejných institucí deklaruje VVaI jako svou prioritu 

Nicméně v obecné rovině ČR stále významně zaostává v této oblasti za 
většinou vyspělých zemí a pozvolna i za některými státy označovanými 
za „rozvojové země“ 

Proč to nefunguje a jak situaci zlepšit? 
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KOMBINOVANÉ PRODUKTY PRO KLASTRY A 
ALIANCE – PŘÍKLAD SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ 
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Německo: 

RETech (Recycling and 

Efficiency Technologies) 

 
• Ministerstvo životního prostředí 

(BMU) 

• Ministerstvo vzdělávání a 

výzkumu (BMBF) 

• Ministerstvo zahraničí (AA) 

• Ministerstvo hospodářství 

(BMWi) 

• Ministerstvo pro hospodářskou 

spolupráci (BMZ) 

 

• Spolkový úřad životního prostředí 

• Německá energetická agentura 

(Dena) 

• Německá společnost pro 

mezinárodní spolupráci (GIZ) 

• Kreditní banka pro 

znovuobnovu (KfW) 

• Německá průmyslová a obchodní 

komora (DIHK) 

• InWent – nyní GIZ 

 

• Velvyslanectví (Botschaften) 

• Zahraniční obchodní komory 

(AHKn) 

• German Trade and Invest 

(GTAI) 

• výzkumné a vývojové instituty 

(FOE) 

• Poradci (Berater) 

• Nevládní organizace (NGO´s) Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

So
u

kr
o

m
ý 

se
kt

o
r 

– 
je

d
n

o
tl

iv
é 

p
o

d
n

ik
y 

v 
o

b
la

st
i r

ec
yk

la
ce

 a
 li

kv
id

ac
e 

o
d

p
ad

ů
 

Regionální a 
zemské sítě 

Svazy, komory 

Ministerstva 

Zahraniční 
síť 

Sm
lu

vn
í p

ar
tn

eř
i a

 in
ve

st
o

ři
 v

 c
ílo

vý
ch

 
ze

m
íc

h
 

 

Další veřejné instituce 

Věda, výzkum, 

inovace, 

regionální 

spolupráce 

Institucionální 

podpora, 

konzultace 

normotvroby 

Propagace v zahraničí a 

podpora při prosazování 

německých řešení 



Příklad 1 – poptávkou domácích exportérů tažené 
exportní služby (které se mohou týkat i nabídky našich 

služeb VVaI) 
 

Vědět, co můžeme nabídnout…(back-office v ČR) 

Vědět, komu to nabídnout…(zahraniční síť ČR) 

Umět se přizpůsobit požadavkům protistrany – klienta 
nebo partnera … (flexibilita institucí VVaI, VŠ, podniků) 

Nejen ve výzkumu samotném, ale i v jeho prezentaci, 
administraci a organizaci reflektovat nejnovější 
trendy…(informace o trendech i ze zahraniční sítě, dále 
pak flexibilita institucí VVaI) 

Opustit motto: „Vše budu dělat sám“ a naučit se 
spolupracovat… 
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Ekonomický diplomat/zahraniční 
kancelář CzechTrade 

České kontakty v Peru? 

1. Systematická práce v teritoriu – budování a 
udržování databáze kontaktů či její 
aktivizace (např. prostřednictvím sociálních 
sítí aj.) 

9 
Software: pre-alfa verze Atom 



Ekonomický diplomat/zahraniční kancelář CzechTrade 

České kontakty v Peru? 

2. Systematická práce v teritoriu – budování a 
udržování databáze kontaktů či její 
aktivizace (např. prostřednictvím sociálních 
sítí aj.) 

Absolvent české 
univerzity 
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Software: pre-alfa verze Atom 



Ekonomický diplomat/zahraniční kancelář CzechTrade 

Ekonomický diplomat/zahraniční 
kancelář CzechTrade 

Ministerstvo průmyslu a energetiky 

Absolvent české 
univerzity 

3. Prostřednictvím českých kontaktů budování 
vazeb na veřejné i soukromé instituce v 
daném teritoriu (včetně nadnárodních 
organizací) 
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Přes kontakty lze zjistit, co z oblasti vzdělávání, VVaI lze do 
dané země dodat a komu a samozřejmě, jaké jsou trendy v této 
oblasti, co dělají naši konkurenti apod. 

Software: pre-alfa verze Atom 



Ekonomický diplomat/zahraniční kancelář CzechTrade 

Ekonomický diplomat/zahraniční 
kancelář CzechTrade 

Ministerstvo průmyslu a energetiky 

Absolvent české 
univerzity 

4. Oslovování kontaktů k účasti na akcích 
pořádaných ČR v zahraničí – aktivizace a 
aktualizace kontaktů… 
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Neudržované kontakty odumírají – je třeba využívat příležitostí 
k jejich oživování a rozšiřování… 

Software: pre-alfa verze Atom 



Ekonomický diplomat/zahraniční kancelář CzechTrade 

Ekonomický diplomat/zahraniční 
kancelář CzechTrade 

Ministerstvo průmyslu a energetiky 

A Efektivní kontakty pro zapojení českých 
exportérů do projektů mezinárodních organizací 

A A 

6. Využití kontaktů k identifikaci, popřípadě 
originaci poptávky po českých produktech 
na zahraničních trzích (zde v rámci projektu 
mezinárodní organizace) či službách (včetně 
aplikovaného výzkumu, využití center 
excelence apod.) 
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B Produkt poptávaný v rámci tendru mezinárodní 
organizace 

B 

Software: pre-alfa verze Atom 



Ekonomický diplomat/zahraniční kancelář 
CzechTrade 

Ekonomický diplomat/zahraniční 
kancelář CzechTrade 

One-Stop-Shop 
(tuzemská front-office) 

Back-office  

Analytik – 
specialista back-
office 

Ministerstvo průmyslu a energetiky 

14 

C Ekonomický diplomat/ zahraniční kancelář 
CzechTrade zašle poptávku do Back-office 
(prostřednictvím One-Stop-Shopu) 

D Back-office identifikuje a osloví vhodné 
dodavatele 

C 

D 

7. Dodavatel má šanci se 
včas dozvědět a o tendru 
a zúčastnit se jej 

Back-office nemusí 
identifikovat jen exportéra – 
ale i potenciálního VVaI 
partnera – point of difference 
pro ČR 

Software: pre-alfa verze Atom 



Závěry 

Dokud se nenaučíme spolupracovat, nebude komercializace 
VVaI fungovat (rozhodně ne nákladově efektivně) 

Zahraniční síť lze využít jako sběrač informací o nových 
trendech a potřebách v jiných zemích (včetně sítě 
příznivců), ale bez řádné kvalifikované odezvy v tuzemsku 
(back-office), budou tyto signály k ničemu 

České instituce VVaI a vzdělávací instituce musí být 
flexibilnější – stávající zakonzervovaný stav vede k tomu, že 
na signály nejsme schopni adekvátně odpovídat – tlak v 
podobě systematického zasílání poptávek nejen ze strany 
podniků, ale i zahraniční sítě… 
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PhDr. Mgr. Jana Chvalkovská 
chvalkovska@icc-cr.cz  

jana.chvalkovska@eeip.cz 
 
 
 

Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) 
Thunovská 12 

110 00 Praha 1 – Malá Strana  
 

EEIP, a.s. 
Thunovská 12 

110 00 Praha 1 – Malá Strana 
tel:   +420 224 232 754 
fax:  +420 224 238 738 

www.eeip.cz 

 

Kontakty 
pro dotazy a komentáře…. 
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Prezentace vznikla za podpory TAČR Omega TAČR TD010137 Systém hodnocení 
konkurenceschopnosti exportů zboží a služeb 
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