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Pozice ČR ve světové ekonomice 
Malá otev ená ekonomika  závislá na vývozu 
Český podíl na světovém vývozu p esáhl 1 % v r. 2017  p i podílu 0,14 % na světové 
populaci 
Teritoriální závislost na vnit ním trhu EU 
Sektorová závislost na automobilovém průmyslu 
Nízké umístění ČR v globálním hodnotovém etězci 

 
Růst významu ekonomické diplomacie ve světě 

Dochází k „ekonomizaci“ mezinárodních vztahů 
Státní instituce pomáhají otev ít dve e p i vstupu na perspektivní avšak náročné 
trhy 
 

Tým Česko 
Důležitost komunikace s podnikatelskou ve ejností p i formulaci ekonomické 
diplomacie 
Nastavení efektivní spolupráce státních institucí p i výkonu ekonomické 
diplomacie 

 

Ekonomická diplomacie ČR 
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Nástroje ekonomické diplomacie 

Projekty ekonomické 
diplomacie 

Incomingové 
a 

outgoingové 
mise, 

veletrhy, 
prezentace, 
seminá e 

Zapojení 
resortů ve 
společném 

fondu  

Služby exportérům 

Klientské 
centrum pro 

export 

Jednotná 
zahraniční síť   

Zahraniční 
rozvojová 

spolupráce a 
ČRA 



Služby exportérům 



6 

 | 6 

 
 

Jednotná zahraniční síť 

zastupitelské ú ady České republiky a 
zahraniční kancelá e agentury 
CzechTrade 

pokrývá více než 90 zemí světa od 
USA po Japonsko a postupně je 
rozši ována 

celkem do Jednotné zahraniční sítě 
ČR spadá 153 zahraničních pracovišť 

 



7 

 | 7 

Jednotné kontaktní místo MPO, MZV a agentury CzechTrade pro české podnikatele, 
kte í chtějí expandovat na zahraniční trhy. 
konzultace exportních a investičních záměrů v zahraničí 
služby ve více než 90 zemích světa prost ednictvím Jednotné zahraniční sítě  
dle charakteru Vašeho požadavku vám poradí vybraný exportní specialista,  
který s vámi bude v kontaktu po celou dobu  zpracování  

k dispozici pracovníci MZV i CzechTrade 

dle možnosti  konzultace s náměstky MZV/MPO 

více informací na: www.businessinfo.cz/KCE  

 

Klientské centrum pro export (KCE) 

http://www.businessinfo.cz/KCE
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Rozvojová spolupráce jako investice 

do budoucích p íležitostí 
Revize stávajícího systému čerpání 
financí 

Moderní finanční nástroje 

Spolupráce na financování s ČMZRB 
a EGAP 

 

Rozvojová spolupráce  
a budoucí obchodní p íležitosti 

Zapojení českých firem do 
mezinárodního systému rozvojové  

spolupráce a jejího financování 

Bilat. 
projek

ty 

B2B 
MLP 



P íklady úspěšné spolupráce 
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Solek Group  
Firma založena v r. 2010 
realizace více než desítky projektů  
v oblasti fotovoltaických elektráren (ČR, 
Slovensko, Rumunsko a Chile) 
celkový instalovaný výkon  
p es 24 MWp 

 
Elektrárna CUZ v Chile 

rozkládá se na ploše  
více než 11 fotbalových h išť 
instalovaný výkon 3,07 MWp  
zásobuje elekt inou témě  2 800 domácností 
v létě 2017 byla prodána za 3,5 mil. USD 
chilskému fondu zamě enému na investice do 
OZE 
 

Chile – Solek Group 
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Podpora ze strany velvyslanectví 
Podpora p i zajištění pracovních víz 
Pomoc p i orientaci v legislativě země 
Zprost edkování relevantních kontaktů se 
státní správou 
Marketingová podpora  
p i otevírání solárních parků 

 
 

Chile – Solek Group 
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ENERGO - PRO a.s. (Gruzie) 
Vstup na gruzínský trh 2006 
15 hydroelektráren a 1 paroplynová elektrárna  
v Gruzii 
Vlastní celou distribuční síť v Gruzii mimo Tbilisi 
 

Nestandardně vymě ená daň v Gruzii 
Na podzim 2014 byl EnergoPro vymě en 
nestandardní doplatek na daních 
Velvyslanectví ČR v Tbilisi urgovalo urychlenou 
nápravu na centrálním daňovém ú adu, na 
Ministerstvu ekonomiky Gruzie a Ministerstvu 
energetiky Gruzie 
Na ja e 2015 byla celá záležitost uspokojivě 
vy ešena 

 

Gruzie - Energo Pro a.s. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI3sXUtdfXAhVSoqQKHcsuBPsQjRwIBw&url=http://www.energo-pro.ge/&psig=AOvVaw22HxbhLx_R0uij5U2-XSmd&ust=1511620047980313
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt85mSttfXAhVF46QKHTtTDWoQjRwIBw&url=http://www.energo-pro.com/&psig=AOvVaw3yj6ShFVnTeobtwRZtg0Ht&ust=1511620162509568
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr8vitttfXAhXJpKQKHc8BDagQjRwIBw&url=http://www.energo-pro.com/&psig=AOvVaw2E99J-eGw9hhdlK_WgTv_V&ust=1511620237245505


Projekty na podporu  
ekonomické diplomacie 
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cíleně zamě ené akce zastupitelských ú adů ČR na podporu českého exportu 

projekty mohou mít formu seminá e, prezentací, účastí na výstavách a veletrzích, 
konferencí, podnikatelských misí, českých dnů a dalších podobných oborově 
zamě ených akcí 
společné financování a p íprava projektů - MZV, MPO, MZe, MMR a Ú ad vlády  

PROPED 

Rok Rozpočet Počet projektů 
Průměrný objem prostředků 
na projekt 

2014 4,5, mil. Kč 51 90 tis, Kč 

2015 9 mil. Kč 87 100 tis. Kč 

2016 17,4 mil. Kč 161 99 tis. Kč 

2017 50,8 mil. Kč 291 175 tis. Kč 

2018 79,9 mil. Kč 230 347 tis. Kč 
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2017 
rozvoj spolupráce s USA v oblasti jaderné energetiky 
mise dodavatelů pro jadernou energetiku do Finska 
prezentace ešení pro výrobu elekt iny z OZE v Arménii 
podpora rozvoje českého solného reaktoru - spojení s R&D 

 
2018 

Únor - Podnikatelská mise se zamě ením na OZE  do Íránu 
Červen - Mise českých jaderných firem do USA p i p íležitosti zasedání Americké 
jaderné společnosti 
Červen - P edstavení potencionálních dodavatelů z ČR švédské společnosti 
Vattenfall 
Červenec - incomingová mise palestinských podnikatelů ze sektoru energetiky 

íjen - kulatý stůl s odborníky z rumunského energetického sektoru, 
ministerstvem energetiky a národním regulátorem 

PROPEDy v energetickém sektoru  



Informace pro naše exportéry 
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Unikátní nástroj pro hledání 
oborových p íležitostí českého 
exportu 
Pomáhá identifikovat perspektivní 
možnosti pro uplatnění českých 
podniků na zahraničních trzích 
Možnost využití k teritoriálnímu i 
oborovému vyhledávání 
Tištěná podoba a také interaktivně 
na internetové adrese:  
www.businessinfo.cz/mop  

Mapa globálních oborových p íležitostí (MOP) 

http://www.businessinfo.cz/mop


18 

 | 18 

Karta z MOPu – p íklad Chorvatska 
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Karta z MOPu – p íklad Chorvatska 



20 

 | 20 

Karta z MOPu – p íklad Indonésie 
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Karta z MOPu – p íklad Indonésie 



22 

 | 22 

Novinky z velvyslanectví na webu MZV 
Nový časopis Moderní ekonomická diplomacie (MED) 
Aktivní využívání sociálních sítí (FaceBook, LinkedIn, Twitter) 

 

Další informační nástroje ekonomické diplomacie 

Odkaz: www.mzv.cz/ekonomika/med    Odkaz: www.mzv.cz/ekonomika    

http://www.mzv.cz/ekonomika/med
http://www.mzv.cz/ekonomika


Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky 

Odbor ekonomické diplomacie 

Děkuji Vám za pozornost 

Martin_Tlapa@mzv.cz 


