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MPO a proexportní služby státu



Multilaterální diplomacie, pracovní skupiny, 
veletrhy

• Sekce EU a zahraničního obchodu pomáhá prosazovat pozice českých

podnikatelů v rámci unijních orgánů a WTO.

• S celou řadou zemí fungují pracovní meziministerské či mezivládní skupiny,

kterých se účastní i firmy se zájmem o konkrétní projekty v dané zemi.

 Veletrhy (MPO – oficiální účasti, CzechTrade – projekty NOVUMM,

NOVUMM KET a DESIGN)

 v listopadu 2020 oficiální účast ČR na Elmia Subcontractor v Jӧnkӧpingu

ve Švédsku (spolupráce se Svazem sléváren ČR) g

Informační základna – businessinfo.cz, Klientské centrum pro export, Zelená 
linka pro Export (800 133 331), stránky MPO, CzechTrade a dalších institucí.



Incomingové a podnikatelské mise, 
PROPED, Aid for Trade, digitalizace a Průmysl 4.0

 Incomingové mise – viz https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-
exportu/incomingove-mise/

 MPO pro naše MSP (digitalizace průmyslu): Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) v rámci programu Technologie nová výzva
Technologie – Průmysl 4.0 https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-
podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/aktualizace-harmonogramu-vyzev-op-pik-
na-rok-2018---zari-2018--240510/

 https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-
op-pik-2017/technologie---vyzva-vi--233692/

 https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-
op-pik-2018/technologie---viii--vyzva---241603/

 Projekty PROPED – projekty ekonomické diplomacie (MZV ČR a MPO ČR, příp. další
rezorty)

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/incomingove-mise/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/aktualizace-harmonogramu-vyzev-op-pik-na-rok-2018---zari-2018--240510/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/technologie---vyzva-vi--233692/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/technologie---viii--vyzva---241603/


2018 – memorandum MPO, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka,
Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací
společnost a Technologická agentura ČR (+ CzechTourism + Agentura pro
podnikání a inovace API).

Platforma pomáhá:
nalézt informace pro podporu podnikatelského zájmu a nápadu
zjistit, jak podpořit rozvoj v ČR a expanzi na zahraniční trhy
lépe se orientovat v podnikatelském prostředí
inspirovat se ze zkušeností jiných úspěšných podnikatelů
orientovat se ve službách jednotlivých organizací a možnosti jejich propojení
získat přístup k exportním příležitostem a kontaktům v zahraničí
zvýšit svou konkurenceschopnost díky lepší informovanosti a využitím 
nabízených služeb státních organizací
ušetřit čas a finance díky přehledné a ucelené nabídce služeb na podporu 
podnikání, inovací a exportu
podpora výzkumu, vývoje a inovací, podpora startupů

Platforma sdílené podpory podnikání



 PROCOP – Kontaktní místo pro výrobky

Požadavky na výrobky v neharmonizované sféře pro vstup na trh v EU

ProCoP poskytuje informace: 

o technických předpisech, 

o požadavcích na výrobky,

obecně o pravidlech volného pohybu zboží,

o uplatňování nařízení o vzájemném uznávání,

o opravných prostředcích proti správním rozhodnutím.

V rámci výkonu svých služeb ProCoP spolupracuje s příslušnými úřady v ČR a 
kontaktními místy ostatních členských států

Informace poskytuje bezplatně do 15 pracovních dnů



dostupná v rámci celoevropské sítě (členské státy EU a dále 
Island, Lichtenštejnsko a Norsko)

mimosoudní řešení sporů občanů nebo firem s úřady členských 
států EU v případě chybné aplikace práva EU

problém má přeshraniční charakter (v rámci EU)

problém je způsobený nesprávným uplatněním právních 
předpisů EU ze strany úřadu (na úrovni státu, regionální, místní)

neprobíhá soudní řízení a nejde o soukromoprávní či pracovně 
právní spor!

Principy: neformálnost, právní odbornost, rychlost (do 10 
týdnů), bezplatnost



 SOLVIT nejčastěji řeší:
 sociální zabezpečení, vyplácení přídavků na děti
 notifikaci přeshraničního poskytování služeb
 problémy s vysíláním zaměstnanců
 problémy s uznáváním profesních kvalifikací

 SOLVIT dále řeší:
 povolení k pobytu
 rovný přístup ke vzdělávání, 
 přístup ke zdravotnickým službám,
 oblast pracovního práva a daně
 a další…



A v neposlední řadě…

V Norsku - ZÚ Oslo, CzechTrade Stockholm, honorární konzulové
Ambasáda – prezentace, projekt pomoci firmám s tendry
Partnerství obcí a měst – regionální spolupráce s NO, setkání starostů 
na půdě ambasády, České dny v regionu spojené s B2B
Podnikatelské mise s vrcholnými návštěvami
V ústředí - MPO (+Zelená linka), Klientské centrum a MZV
Severská obchodní komora 
Nejbližší akce:

Společná expozice českých firem na veletrhu v oboru stavebnictví    
a stavebních hmot Nordbygg 2020 (Stockholm, 21.-24. dubna 2020).  
(organizační garant – Ing.Drvotová, CzechTrade, mobil 724 941 755,4   
katerina.drvotova@czechtrade.cz)

T: +420 224 907 581
M: +420 724 941 755



NORSKO

5,3 mil. obyvatel

385 178 km2

růst HDP 1,2 %  

HDP/obyvatele 73 600 USD (MMF)

míra inflace 2,3 %

nezaměstnanost 4,5 %

11. pozice v žebříčku konkurenceschopnosti (Světové ekonomické 
fórum)

jedna z nejvyspělejších zemí světa s vysokou produktivitou práce        
a mezinárodně respektovanou konkurenceschopností

nižší počet obyvatel, ale trh s velkou kupní silou
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Zahraniční obchod – trend 



Zahraniční obchod – položky vývozu
Pořadí Zbožová skupina Podíl 

v %
1. silniční vozidla 28,5

2. železo a ocel 11,0

3. kancelářské stroje a zařízení k aut. zpracování dat 9,4

4. kovové výrobky 6,4

5. různé výrobky 6,1

6. stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu 5,3

7. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 4,3

8. strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 3,6

9. zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku 2,8

10 výrobky z nekovových nerostů 2,2



Zahraniční obchod – položky dovozu
Pořadí Zbožová skupina Podíl v %

1. neželezné kovy 26,0

2. ryby, korýši a měkkýši 25,3

3. železo a ocel 9,3

4. silniční vozidla 4,9

5. léčiva a farmaceutické látky 3,9

6. různé výrobky 3,1

7. papír, lepenka a výrobky z nich 2,6

8. anorganické chemikálie 2,4

9. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 2,1

10. organické chemikálie 2,0
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