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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové,

dostává se vám ke čtení druhý newsletter, ve kterém 

představujeme naše novinky a akce uskutečněné od 

dubna do června. V poměrně hektickém období jsme měli 

příležitost připomenout si, co jsme v rámci CzechTrade prožili 

v uplynulém čtvrtstoletí. Je tomu totiž neuvěřitelných 25 

let, co je CzechTrade partnerem českých firem na jejich cestě 

k exportním úspěchům. Založení agentury se datuje na 

1. května. My se ale letos neomezujeme jen na tento den, 

připomínáme si výročí po celý rok. 

Za 25 let existence agentury prošel svět dynamickými 

změnami. CzechTrade ovšem vždy dokázal na tyto změny 

rychle reagovat a poskytnout exportérům nadstandardní 

servis. Příkladem je současná krize na Ukrajině, která měla 

na část českých exportérů zásadní dopad. My jsme ovšem 

nezaváhali a nabídli jsme jim pomocnou ruku. Na začátku 

května jsme otevřeli nové zastoupení v Gruzii, abychom 

zčásti nahradili výpadek v Rusku a na Ukrajině.  A během 

roku otevřeme ještě další dvě kanceláře v Kataru a Texasu.  

Konflikt na Ukrajině je ale i příčinou toho, že se mnoho 

českých exportérů potýká s problémy ve výrobě kvůli 

chybějícím komponentům. I zde se snažíme maximálně 

pomáhat, aby export nevázl. Spustili jsme projekt Podpora 

importu pro rozvoj exportu, jehož cílem je pomoci firmám 

vyhledat nové dodavatele chybějících surovin, které k nám 

byly importované z Ukrajiny před vypuknutím války a které 

teď na našem trhu chybí.

V minulém vydání newsletteru jsem zmínil, že se letos 

zaměříme na rozvoj Exportních inkubátorů CzechTrade. 

A dnes už se mohu s radostí podělit o první úspěchy. 

Exportní inkubátor v indickém Bengalúru využila firma 

PragoTherm. Po třech měsících působení v pilotním období 

se této společnosti podařilo úspěšně prosadit na složitém 

indickém trhu. Své technologie společnost předvedla při 

čištění povrchů soch v botanické zahradě Lalbagh Botanical 

Garden a nyní již zástupci jednají o možném výzkumu 

barev v podmínkách klimatu Indie. Společný vývoj nového 

produktu umožní firmě využívat ohromné příležitosti 

rozsáhlého indického trhu. Je to jeden z důkazů, že Exportní 

inkubátory mají smysl a fungují. Jejich rozšíření je pro nás 

prioritou. Další inkubátor byl otevřen v Chicagu a na podzim 

se chystáme spustit inkubátory ve Spojených arabských 

emirátech, Brazílii a Kazachstánu.

Vraťme se k našemu jubileu! Rád bych poděkoval 

partnerům a podporovatelům českého exportu, s nimiž úzce 

spolupracujeme, že přijali naše pozvání do Občanské plovárny, 

kde jsme 10. května společně oslavili výročí CzechTrade. 

Ve videu, které najdete na našem webu, můžete v číslech 

sledovat úsilí a práci všech příznivců agentury. Všimněte 

si i jubilejní grafiky složené z pruhů symbolizujících cestu 

k novým příležitostem, kterou pro nás navrhla studentka 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výroční grafika pro tento 

rok doplňuje logo CzechTrade. Naší prací je takové cesty, 

které usnadní pohyb v prostředí byznysu, pro české firmy 

nalézat. A mohu říci, že se nám to, i přes komplikované období 

provázené celosvětovými událostmi, daří. 

Přeji vám příjemné čtení dalšího vydání EXPORT NEWS.

Radomil Doležal 

Generální ředitel CzechTrade
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NOVINKY PRO EXPORTÉRY
Otevřeli jsme nový Exportní  
inkubátor v Chicagu

Začátkem května jsme otevřeli nový Exportní 
inkubátor v USA. Nachází se ve čtvrti Chicago Loop, 
přímo v hlavním obchodním centru města. Zázemí 
chicagského inkubátoru nyní po dobu 6 měsíců 
využívají společnosti RIM CZ a ANACOT Services. 
Zástupci zahraniční kanceláře CzechTrade poskytují 
firmám konzultační servis. Pomáhají se seznámením 
s místním podnikatelským a právním prostředím, dále 
se zprostředkováním kontaktů a jednáním například 
s právní kanceláří ohledně založení společnosti, 
realokace pracovníků a další.

Exportní inkubátor patří mezi velmi užitečné služby. 
Spuštěním projektu jsme reflektovali potřeby firem, 
které plánují rozvíjet své podnikání ve vzdálenějších 
teritoriích, a tímto nabízíme podporu nejen v zázemí, 
ale i v odborném poradenství. Usnadňujeme tak 
firmám první vstup na trh.

První Exportní inkubátor byl otevřen v roce 2021 
v indickém Bengalúru. Do konce roku 2022 plánujeme 
otevřít další tři Exportní inkubátory, a to v Brazílii, 
Kazachstánu a Spojených arabských emirátech.

Otevřeli jsme kancelář v Gruzii. Nahradí uzavřenou pobočku v Rusku 

Otevřeli jsme novou zahraniční kancelář v Tbilisi. Gruzie má pro české vývozce velký potenciál a spolu s dalšími 
vytipovanými trhy může zčásti nahradit výpadek v Rusku a na Ukrajině. Oficiální otevření proběhlo 2. května 
v prostorách Zastupitelského úřadu ČR za účasti předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila, velvyslance ČR v Gruzii 
Petra Mikysky, náměstka ministra průmyslu a obchodu Petra Třešňáka a generálního ředitele CzechTrade 
Radomila Doležala. Doposud byla Gruzie obsluhována ze zahraniční kanceláře v sousedním Ázerbájdžánu. 

CzechTrade bude mít zastoupení také v katarském 
Dauhá. Příprav otevření se účastnil ředitel služeb pro 
exportéry Jan Kubata a ředitel nové pobočky Jan 
Darmovzal v rámci delegace zástupců ministerstev, 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Hospodářské 
komory ČR a zástupců českých firem. Přípravy jsou 
v plném proudu, otevření zahraniční kanceláře je 
naplánováno na podzim.

Nové zastoupení CzechTrade bude v tomto roce 2022 
také v texaském Austinu. 2
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HLAVNÍ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY, KTERÝCH AGENTURA CZECHTRADE 
DOSÁHLA ZA 25 LET SVÉ EXISTENCE:

Spustili jsme službu Podpora importu pro rozvoj exportu 
Mnoho českých exportérů se potýká s problémy ve výrobě. Je to jeden z následků probíhající války na Ukrajině 
a výpadků dodávek strategických komponentů a surovin z Ukrajiny potřebných pro kompletaci výrobků, 
určených pro zahraničí trhy. Připravili jsme proto projekt Podpora importu pro rozvoj exportu, díky kterému 
pomůžeme českým exportérům s nalezením náhradních dodavatelů. Exportéři, kteří si přejí, aby jim CzechTrade 
pomohl s výběrem náhradního dodavatele, se mohou zapojit vyplněním jednoduchého formuláře na  
www.czechtrade.cz. Ve formuláři, mimo jiné, upřesní, jakou surovinu, materiál či komponentu poptávají  
a v jakém množství, včetně dodacích lhůt. 

Vítězslav Blažek je novou posilou v týmu 
na centrále CzechTrade 
Na pozici ředitele odboru Exportních a regionálních aktivit 
nastoupil od července Vítězslav Blažek. Ve své nové roli 
se zaměří především na zkvalitňovaní poskytovaných 
služeb CzechTrade a pomůže zvyšovat jejich povědomí 
v regionech. Vítězslav Blažek na centrálu do Prahy přichází 
z pozici ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade ve Francii, 
a také řídil aktivity skandinávské zahraniční kanceláře 
ve Stockholmu. Před nástupem do CzechTrade působil 
ve významných českých exportních společnostech v oblasti 
strojního kovárenství a slévárenství.

50
zahraničních kanceláří, které 
poskytují přímé asistenční služby 
českým exportérům v 57 zemích 
na 5 kontinentech.

35 545 
individuálních zakázek,  
které jsme zrealizovali pro  
české firmy.

42 570 
poptávek a konkrétních 
obchodních příležitostí, které 
jsme zpracovali a zprostředkovali 
českým firmám.

4 500
odborných konzultací na exportní 
témata ročně, které firmám 
poskytují ředitelé zahraničních 
kanceláří a oborově zaměření 
konzultanti v centrále. 

3 200
úspěšných exportních případů, 
které nám naši klienti potvrdili.

1 603 
odborných seminářů, které jsme 
uspořádali pro 33 838 účastníků.

30 000 
obchodních aktualit a informací, 
které jsme exportérům 
zprostředkovali z celého světa.  

4 691
dotazů, které jsme od roku 

2014 společně s MZV a MPO 

zodpověděli v rámci Klientského 

centra pro export. 

VÍCE NEŽ 

Průměrně ročně spolupracujeme s 35studenty vysokých škol, 
kterým umožníme odbornou stáž, a to jak na centrále v Praze,  
tak především v zahraničních kancelářích.

Více než 350 000 uživatelů, kteří každý měsíc navštíví 
portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz, jehož jsme realizátorem 
od roku 2001. 3
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REALIZOVANÉ AKTIVITY
Konzultace s firmami na výstavišti v Letňanech 

Máme za sebou tradiční konzultace s ekonomickými diplomaty, zemědělskými diplomaty a vedoucími zahraničních 
kanceláří CzechTrade, které Svaz průmyslu a dopravy ČR organizuje ve spolupráci s MZV ČR, MPO ČR, MZ ČR 
a agenturou CzechTrade. Akce letos proběhla v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA Letňany 9. a 10. června.

Expertízu firmám poskytlo více než 100 zástupců CzechTrade a ekonomických diplomatů, kteří přicestovali z 95 
teritorií, aby pomohli vývozcům s jejich konkrétními exportními záměry a plány. Na konzultace se registrovalo 298 
čelních představitelů z 281 českých firem. V průběhu 2 dnů se uskutečnilo více než 2000 schůzek. CzechTrade tým 
s firmami zrealizoval téměř 1 500 konzultací. 

Konzultace se zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade nejvíce využily firmy podnikající v sektoru strojírenství 
a potravinářství. Rezonovalo i stavebnictví, zdravotnictví, obrana, letectví a ekologická a udržitelná témata. Zájem 
byl také o export v oblasti lázeňství směrem do Kataru, kde se připravuje otevření nové kanceláře.

Při konzultacích se firmy často ptaly, jak se mohou zapojit do obnovy Ukrajiny po skončení válečného konfliktu 
a na informace o poptávkách z Ukrajiny, případně jaké jsou aktuální možnosti exportu do této země. V rámci 
konzultací jsme vyzdvihli naše nové expertní služby, jako je Exportní inkubátor, Exportní aliance, KOMPAS 
(Komplexní asistenční služba) nebo služba Digitální marketing a e-commerce. Účastníci projevili zájem především 
o zvýhodněnou službu Market Entry, která jim výrazně usnadňuje vstup na vybrané trhy.

Sourcing Day Tschechien 2022: Největší jednání českých firem s německými 
nákupčími proběhlo v Plzni

O letošní ročník tradiční akce CzechTrade s názvem Sourcing Day Tschechien, který proběhl 22. června ve 
Vědeckotechnickém parku v Plzni, projevilo zájem celkem 117 českých firem, z toho 61 bylo vybráno ke 
konkrétním byznysovým jednáním. Osobně do Plzně přijelo 11 nákupčích z Německa, jeden nákupčí se účastnil 
online. Firmy hledaly příležitosti v široké škále oborů, od obalových materiálů a chemikálií přes elektrotechniku 
po design kovů a zpracování plastů.

Tuzemské firmy se akce účastní především kvůli široké škále německých nákupčích, se kterými by nebylo 
jednoduché se sejít. Klíčovou roli v těchto česko-německých obchodních interakcích zastávají pracovníci 
zahraničních kanceláří CzechTrade, kteří cíleně vyhledávají zákazníky pro české firmy.

Domácí firmy si na projektu chválí zejména možnost setkat se s nákupčími firem, ke kterým by se samy velmi 
těžko dostávaly. Vítají rovněž pomoc s přípravou na jednání, asistenci v jejich průběhu a následnou komunikaci 
s nákupčími.

Design hýbe byznysem

Sledujeme nové trendy i v oblasti průmyslového designu a můžeme tak radit českým firmám, jak nejlépe využít 
design v praxi, aby si zvýšily konkurenceschopnost na zahraničních trzích. Proto jsme zorganizovali hned dvě akce 
k tomuto tématu.  

V květnu proběhla odborná konference DESIGN PRO BUSINESS, která byla určená všem českým výrobcům bez 
konkrétního zaměření sortimentu i pro malé, střední i větší podniky. V rámci přednáškového panelu vystoupily přední 
osobnosti z oblasti designu, kteří účastníkům radily, jak efektivně implementovat design do procesů a jak na řešení 
design managementu. Design byl skloňován z pohledu produktu, vývoje, trendů, vizuální identity i fotografie. 4
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Společné setkání s partnery k 25. výročí CzechTrade

Je to již 25 let, kdy agentura CzechTrade otvírá svět zahraničního byznysu a hrdě se podílí na úspěších českých 
firem ve světě. Toto naše významné jubileum jsme 10. května oslavili s partnery a podporovateli českého exportu 
v příjemném prostředí Občanské plovárny. 

Pozvání na akci přijala celá řada významných a milých hostů z řad spolupracujících organizací, komor, svazů, 
asociací, agentur, ministerstev a dalších institucí státní správy i komerčních subjektů.

Úvodní slovo pronesl ministr průmyslu a obchodu pan Jozef Síkela. Po něm následoval současný prezident 
Hospodářské komory ČR pan Vladimír Dlouhý, který v době vzniku CzechTrade v roce 1997 byl ministrem průmyslu 
a obchodu, a učinil ten důležitý krok vedoucí k založení CzechTrade. Úvodní slovo pronesl rovněž generální 
ředitel CzechTrade pan Radomil Doležal, který v čele agentury stojí od roku 2014.

Začátkem června jsme v rámci akce The festival of the New European Bauhaus uspořádali diskuzní fórum na téma 
Udržitelnost jako trend současného designu. Účastníci měli příležitost diskutovat s interiérovou designérkou 
a specialistkou na kuchyně pro slabozraké a nevidomé Veronikou Loušovou, se zakladatelkou firmy Plastia Lenkou 
Novotnou, s ředitelem odboru Exportní strategie a služeb MPO Rudolfem Klepáčkem a s dalšími. 

5
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Mise v Kazachstánu nebo jaderná mise ve Španělsku a Sourcing Day stojí za pozornost

V průběhu dubna až června jsme pro české podnikatele zorganizovali řadu akcí. Příkladem je vysoce specializovaná 
Mise dodavatelů technologií pro metalurgické závody v Kazachstánu, kterou jsme v dubnu uspořádali společně 
s Velvyslanectvím ČR v Nur-Sultanu. Jednalo se o vůbec první úzce zaměřenou událost v tomto oboru. Exportérům 
umožnila potkat zástupce firem a navštívit konkrétní podniky. 

Po roce intenzivních příprav se na konci dubna uskutečnilo historicky první setkání českých, slovenských 
a maďarských firem s nákupčími agentur OSN ve Vídni. Zástupci naší zahraniční rakouské kanceláře společně 
se zástupci MZV ČR a Velvyslanectví Česka, Slovenska a Maďarska uspořádali seminář s řadou prezentací 
a diskuzních panelů, díky kterému firmy získaly praktické tipy, jak navázat obchodní spolupráci s OSN. Akce 
se účastnilo 145 firem a 76 nákupčích ze 14 agentur OSN z různých zemí. Firmy v průběhu téměř 300 osobních 
jednání představily své produkty zástupcům UNICEF, WHO, WBG, OSCE nebo WFP.

Ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Madridu a španělským Foro Nuclear jsme pro české firmy uspořádali vysoce 
specializovanou misi v oblasti jaderné energetiky ve Španělsku. Akce se účastnila desítka českých podniků 
včetně exportní aliance Pipelines and Technology Alliance. Proběhlo přibližně 140 B2B jednání. Během mise 
byla podepsána dohoda o spolupráci mezi českou firmou ŽĎAS a španělským podnikem Nusim, s perspektivním 
přesahem na další mezinárodní trhy, která je výsledkem několikaměsíční spolupráce ŽĎASu a zahraniční kanceláře 
CzechTrade ve Španělsku. Podnikatelé osobně navštívili prostory podniku Equipos Nucleares a společnosti 
Tecnatom. Došlo také na setkání se členy Rady pro jadernou bezpečnost (Consejo de Seguridad Nuclear), 
kteří představili význam a fungovaní místnosti pro stav nouze SALEM (Sala de Emergencia). Firma ÚJV Řež  
mohla navštívit úložiště jaderného odpadu v lokalitě El Cábril. 6
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CZECHTRADE VE SVĚTĚ

ZAHRANIČNÍ SÍŤ 
CZECHTRADE

Zahraniční síť 
CzechTrade 
zahrnuje 49 
zahraničních 
kanceláří, které 
poskytují služby 
téměř v 59 zemích.

CzechTrade působí 
na 5 kontinentech.

Pohyb v zahraničních kancelářích

Zahraniční kancelář ve Vídni dočasně povede Vladimír Degťar, který vystřídá Julii Havlovou. Vladimír Degťar má 
za sebou roky exportních zkušeností. V CzechTrade působí od roku 2005, z toho několik let přímo v Rakousku. 
Během svého působení v Rakousku se bude věnovat podpoře českých firem v Rakousku napříč průmyslovými 
obory a připravuje také speciální projekty v oblastech klasického strojírenství, dodávek surovin a vybavení pro 
sektor HoReCa. 

Zahraniční kancelář v Kyjevě zůstává nadále uzavřena. S ohledem na maximální bezpečnost mapujeme situaci 
a komerční prostředí ohledně přesunu fungování kyjevské kanceláře z dočasné lokace v Praze zpět na Ukrajinu. 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 
Výběr aktivit pro 3. čtvrtletí 2022:

 — Podzimním summitem na téma budoucnost českého exportu završíme aktivity plánované 
v rámci 25. výročí existence CzechTrade a chceme vyvolat diskuzi předních odborníků 
s firmami na palčivá témata, kterým budeme společně čelit v příštím období. V rámci 
akce proběhne několik tematických workshopů a závěrem proběhne networking. 

 — Na září plánujeme již tři Sourcing Days, tři s polskými společnostmi a jeden SAE. 
Jedná se o oblasti strojírenství, letectví, obrana, FMCG a potraviny.

 — Připravujeme otevření nových Exportních inkubátorů v Brazílii, 
Kazachstánu a Spojených arabských emirátech.

 — Připravujeme otevření nových zahraničních kanceláří v katarském Dauhá a texaském Austinu.

 — Spolu s MPO a dalšími partnery se budeme i letos prezentovat na národní expozici 
v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a připravujeme konzultace 
exportérů se zahraničními zástupci v rámci akce Meeting Point CzechTrade.
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Vývoz do zemí EU zaznamenal meziroční růst o 10,7 %. 
Podíl vývozu do EU na celkovém vývozu ČR v lednu-
květnu 2022 tvořil 82,7 %.  Vývoz do eurozóny meziročně 
vzrostl o 11,1 %. Podíl vývozu do eurozóny na celkovém 
vývozu ČR pak činil 66,9 %. Vývoz do zemí mimo EU 27 
vykázal meziročně pokles o 3,8 % (s podílem na celkovém 
vývozu ČR 17,3 %).

*Z hlediska 10 hlavních položek CZ-CPA podle podílu na 
českém vývozu v lednu –květnu 2022 meziročně poklesl 
vývoz motorových vozidel, a to o 6,7 %. Podílel se na 
celkovém vývozu ČR 23,6 % a byl tak nejvýznamnější 
položkou v rámci klasifikace CZ-CPA2. Vývoz strojů 
a zařízení vzrostl o 2,9 % meziročně. Podíl vývozu 
strojů a zařízení na celkovém vývozu činil 10,2 %. Vývoz 
elektrických zařízení vzrostl meziročně o 9,5 % a podíl 
na celkovém vývozu ČR ve zmiňovaném období činil 9 %. 
Vývoz počítačů, elektronických a optických přístrojů 
meziročně klesl o 6,5 % s podílem vývozu této položky 
v 8,5 %. Vývoz kovodělných výrobků meziročně vzrostl 
o 13,3 % a vývoz této položky se podílel na celkovém 
vývozu 6,5 %. Vývoz chemických látek a přípravků 
meziročně vzrostl o 23,2 % a na celkovém vývozu se podílel 
5,9 %. Vývoz plastových a pryžových výrobků meziročně 
vzrostl o 4,6 % a podílel se na vývozu 5,1 %. Vývoz 
základních kovů oproti lednu-květnu 2021 vzrostl o 32,6 % 
s podílem na celkovém vývozu 5,1 %. Vývoz potravinářských 
výrobků meziročně vzrostl o 16,5 % s podílem na celkovém 
vývozu 3,4 % a top 10 z hlediska podílu na celkovém vývozu 
ČR uzavírá položka Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný 
vzduch s meziročním růstem 305,3 % a podíl na celkovém 
vývozu v lednu-květnu 2022 činil 2,3 %. Vývoz těchto 
10 vyjmenovaných položek CPA 2 se v lednu-květnu 2022 
podílely na celkovém vývozu ČR 79,7 %. **

* podle CZ-CPA 2 klasifikace 
** hodnoceny TOP 10 položky CZ-CPA2 z hlediska podílu jejich vývozu na celkovém vývozu ČR 
Zdroj: ČSÚ, zahraniční obchod se zbožím, předběžné údaje

Vývoz České republiky v lednu – květnu 2022 

Podle předběžných dat vzrostl vývoz v lednu-květnu 
2022 meziročně, ve srovnání se stejným obdobím roku 
2021, o 7,9 % na 1.787,1 mld. Kč. 

Podíváme-li se na top 10 zemí podle podílu na celkovém 
vývozu v období leden – květen 2022, tak vývoz do 
Německa činil 563 mld. Kč a zaznamenal meziroční 
růst o 9,8 %. Německo je naším nejvýznamnějším 
partnerem, na celkovém vývozu ČR se Německo ve 
zmíněném období podílelo 31,5 %. Vývoz na Slovensko, 
které je 2. nejvýznamnějším partnerem ČR z hlediska 
vývozu, meziročně vzrostl o 26 %. Podíl Slovenska na 
celkovém vývozu ČR tak činil 10,3 %. O 11,1 % vzrostl 
meziročně vývoz do Polska a podíl na vývozu tak činil 
7,2 %. Vzrostl také meziročně vývoz do Francie, a to 
o 2,6 % s podílem na vývozu 4,8 %. Vývoz do Rakouska 
vrostl meziročně o 12,4 % a podíl na vývozu byl 4,6 
%. Vývoz do Itálie vzrostl meziročně o 21 % s podílem 
4,2 %. Vývoz do Spojeného království meziročně vzrostl 
o 1,6 % a podíl na celkovém vývozu v lednu-květnu 2022 
tedy činil 3,4 %. Vývoz do Maďarska vzrostl o 6,3 % 
s podílem 3,3 %. Vývoz do Nizozemí vzrostl meziročně 
o 5,5 %. Podíl na celkovém vývozu v lednu-květnu 2022 
činil 3,3 % a vývoz do Španělska meziročně vzrostl o 7,9 % 
s podílem na celkovém vývozu ČR 2,9 %. Těchto top 10 zemí 
z vybraných 50 zemí se podílelo na vývozu ČR ze 75,6 %. 

Co se týče Ukrajiny, tak meziročně se vývoz do této 
země v lednu-květnu 2022 snížil o 38 % s podílem 0,4 %. 
Do Ruska se meziročně vývoz v lednu-květnu 2022 snížil 
o 51,4 % s podílem 1,0 %.

Měsíc 2022 2021 2020 2019
změna 

2022/2021 
v %

změna 
2022/2020 

v %

změna 
2022/2019 

v %

leden 336 977 298 022 301 185 304 524 13,1% 11,9% 10,7%

únor 328 562 308 007 294 786 299 073 6,7% 11,5% 9,9%

březen 390 280 373 395 285 824 327 862 4,5% 36,5% 19,0%

duben 340 988 346 255 191 344 314 830 -1,5% 78,2% 8,3%

květen 390 342 330 580 231 957 330 678 18,1% 68,3% 18,0%

leden až květen 1 787 150 1 656 259 1 305 096 1 576 967 7,9% 36,9% 13,3%

VÝSLEDKY EXPORTU ČR V LEDNU - KVĚTNU 2022
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Lightigo s.r.o.

"S agenturou CzechTrade jsme již několikrát vycestovali na významné 
zahraniční výstavy a konference. Mockrát děkujeme za proaktivní 
přístup, díky kterému nám doopravdy pomáháte otevírat svět. Velice 
se těšíme na další spolupráci plnou krásných momentů, užitečných 
informací a skvělých lidí."

Klára Tvarožková 
Marketing Specialist 
www.lightigo.com

ARBYD CZ s.r.o.

„Nabídku vybavit švýcarský CERN jsme zachytili na webu 
CzechTrade. Následně jsme zpracovali zadání a brzy se nám ozvali 
přímo z výzkumného střediska, že jsme se dostali do finálové trojice 
kandidátů. Nakonec si nás CERN po několika on-line jednáních 
vybral za dodavatele.“
 

Petr Mudra 
jednatel společnosti  
www.arbyd.cz

TUGI

„Děkuji za organizaci semináře Jak na prodej přes Kaufland Global 
Marketplace, vedený Mirkou Birešovou. Výborné téma. Lektorka 
byla excelentně připravená. Seminář byl výborně časově zvládnutý. 
I když trval přes dvě hodiny, stále bylo o čem diskutovat. Díky! 
S naším TUGI projektem jsme ve fázi, kdy vstupujeme na DE trh 
a jsme 100% ready for byznys, a to především pro on-line. Další 
potvrzení, že pro nás je spolupráce s CzechTrade přínosná!“

Martin Pilný 
co-owner TUGI 
www.tugi.cz

ŘEKLI O NÁS 
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HLAVNÍ ODKAZY:
 — Služby CzechTrade

 — Kalendář akcí 

 — Exportní úspěchy 

 — BusinessInfo.cz Tento newsletter byl zaslán na základě předchozí 
spolupráce nebo veřejně dostupných kontaktů. Pokud si již 
nepřejete newsletter dostávat, můžete se odhlásit e-mailem 
na exportnews@czechtrade.cz. 

Více o zpracování osobních údajů.

© 1997-2022 CzechTrade | Všechna práva vyhrazena.

Agentura CzechTrade od roku 2001 zajišťuje provoz 
portálu BusinessInfo.cz, jehož gestorem je Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Dnes se BusinessInfo.cz řadí mezi 
nejvýznamnější podnikatelské weby. BusinessInfo.cz 
se stalo silnou značkou především díky kvalitnímu 
obsahu, čemuž odpovídá i návštěvnost. Ta se pohybuje 
v rozmezí 250 000 – 700 000 měsíčně dle sezónnosti. 

Na již více než 20letý příběh BusinessInfo.cz se můžete 
podívat na story.businessinfo.cz

BusinessInfo.cz má mezi podnikateli velmi dobré jméno 
a stává se tak silným marketingovým nástrojem státní 
správy a efektivním komunikačním kanálem.

Instituce, ať už státní nebo komerční, které mají 
zajímavé informace a aktivity pro podnikatele 
a exportéry, je mohou sdílet v rámci BusinessInfo.cz 
a zajistit tak efektivní komunikaci směrem 
k podnikatelům.

Silnou pozici má v rámci portálu aktuální zpravodajství 
pro podnikatele z České republiky i zahraničí. 
www.businessinfo.cz/clanky

Od roku 2021 se posiluje rubrika průvodce podnikáním, 
kde vzniká nová část Jednotné digitální brány 
(Single digital gateway), která poskytuje informace 
o podnikání v České republice v českém i anglickém 
jazyce pro podnikatele v rámci Evropské unie. 
www.businessinfo.cz/navody

Do roku 2023 se bude obsahový i technologický 
rozvoj směrovat do rozšíření nabídky online nástrojů 
a transakčních služeb. 
www.businessinfo.cz/nastroje

Sledujte také exportní magazín CzechTrade a Ministerstva 
průmyslu a obchodu https://www.exportmag.cz. Každý 
týden přinášíme aktuální téma, z aktuálního obsahu 
například:

Exportmag.cz: Ceny komodit konečně padají. 
Nastane obrat v inflaci? 

Většina klíčových komodit v posledních týdnech o desítky 
procent zlevňuje. Platí to pro ropu, měď, drahé kovy, ale 
také pro pšenici, kávu nebo sóju. Některé komodity zlevňují 
až na úroveň, jakou měly nejenom před válkou na Ukrajině, 
ale dokonce ještě před pandemií. Pocítí to firmy a spotřebitelé?

Celý článek na https://www.businessinfo.cz/clanky/
exportmag-cz-ceny-komodit-konecne-padaji-nastane-
obrat-v-inflaci/ 

redakce@businessinfo.cz 

Sledujte CzechTrade na:
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https://www.czechtrade.cz/sluzby
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci
https://www.czechtrade.cz/reference
https://www.businessinfo.cz/
https://www.czechtrade.cz/o-czechtrade/zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju
https://www.facebook.com/portalBusinessInfo.cz/?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=portal_mail_komunikace&utm_content=newsletter-footer
https://www.linkedin.com/company/businessinfo-cz/
https://twitter.com/BusinessInfoCZ?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=portal_mail_komunikace&utm_content=newsletter-footer
https://www.youtube.com/channel/UCTX1njeCWSNt_95xLC9kWGw
https://story.businessinfo.cz/
https://www.businessinfo.cz/clanky
http://www.businessinfo.cz/navody
http://www.businessinfo.cz/nastroje
https://www.exportmag.cz
https://www.businessinfo.cz/clanky/exportmag-cz-ceny-komodit-konecne-padaji-nastane-obrat-v-inflaci/ 
https://www.businessinfo.cz/clanky/exportmag-cz-ceny-komodit-konecne-padaji-nastane-obrat-v-inflaci/ 
https://www.businessinfo.cz/clanky/exportmag-cz-ceny-komodit-konecne-padaji-nastane-obrat-v-inflaci/ 
mailto:redakce%40businessinfo.cz%20?subject=

