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13. - 28. 5. 2019

144 respondentů = české firmy exportující do Německa

• 85 % firem = malé a střední firmy do 250 zaměstnanců

• 15 % firem = firmy s více než 250 zaměstnanci

• většinou zkušení exportéři → 83 % dotazovaných firem exportuje do Německa 

déle než 5 let

EXPORTNÍ PRŮZKUM NĚMECKO 2019

Realizace: CzechTrade ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz 



Očekáváte letos změny v objemu 

exportu vaší společnosti do Německa?
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62 % respondentů očekává změny v objemu exportu do Německa.



Jak významné je pro vás kurzové 

riziko (výkyvy CZK/EUR)?

Téměř ¾ respondentů vnímá kurzové riziko jako významné. 



Má podle vás BREXIT negativní dopady 

na export vaší společnosti do Německa?

Podle 13 % exportérů má BREXIT negativní dopady na jejich export 

do Německa, převážně související s reexportem jejich vývozu do Velké Británie 

přes Německo.



Jakou z následujících aktivit a služeb 

státu považujete pro váš export do 

Německa za nejpřínosnější?

P
o
č
e
t 
o
d
p
o
v
ě
d
í

Respondenti považují „zprostředkování poptávek od zahraničních 

firem“ za nejpřínosnější službu. 



Uvítali byste otevření druhé 

kanceláře CzechTrade v Německu, 

konkrétně v bavorském Mnichově?
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Nevím, neumím posoudit



PORADENSTVÍ 

A SLUŽBY ZAHRANIČNÍ SÍTĚ

VZDĚLÁVÁNÍ

MARKETINGOVÁ 

PODPORA V ZAHRANIČÍ

INFORMACE

ODBORNÉ ZNALOSTI  DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI  

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY  KOMPLEXNÍ SLUŽBY



TŘI KROKY K VAŠEMU ÚSPĚCHU

IDENTIFIKACE 
POTŘEB EXPORTÉRŮ

STRATEGIE VSTUPU 
NA ZAHRANIČNÍ TRH

ÚSPĚŠNÝ VSTUP NA 
ZAHRANIČNÍ TRH

Regionální exportní konzultanti pomohou s určením konkrétních 

exportních potřeb přímo u vás v regionu a informace předají 

oborovému specialistovi v pražské centrále. 

https://www.czechtrade.cz/kontakty/regionalni-konzultanti

Oboroví specialisté CzechTrade připraví individuální akční plán 

vstupu na nové trhy nebo posílení pozic na trzích stávajících. Řešení 

aktivně konzultují se zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade. 

https://www.czechtrade.cz/kontakty/oborovi-specialiste

Zahraniční kanceláře CzechTrade podpoří proces rozhodování a 

učiní aktivní kroky pro vstup na trh, a to formou individuální služby, 

organizací obchodního jednání nebo účastí na veletrhu. Ověří zájem 

o váš produkt nebo službu.

https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet



ZAHRANIČNÍ SÍŤ CZECHTRADE ZAHRNUJE 

51 ZASTOUPENÍ NA 5 KONTINENTECH

EU 15  EVROPA A STŘEDNÍ ASIE 9  ASIE 14  AMERIKA 8  AFRIKA 4  AUSTRÁLIE 1



CZECHTRADE: REALIZÁTOR PORTÁLU 

PRO PODNIKATELE

Aktuální informace o podnikání včetně daňového systému, 

zákonů, analýz, statistik, dotací z fondů EU, programů podpory

Obchodní příležitosti doma i ve světě 

Unikátní přehled o teritoriích a jejich potenciálu pro český 

export

Databáze elektronických formulářů pro státní správu a další 

elektronické nástroje 

Návštěvnost až 250 000 uživatelů měsíčně

NEPOSTRADATELNÝ ON-LINE 

PRŮVODCE KAŽDÉHO 

PODNIKATELE A EXPORTÉRA



SPOLEČNÁ INICIATIVA CZECHTRADE, MPO A MZV

Jedno kontaktní místo v ČR

Jednotný přístup ke službám ve více než 90 zemích

Komplexní informace pro B2B a B2G

Sídlo v centrále CzechTrade Praha



DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST

Podpora pro malé a střední firmy až do výše 50 000 Kč na individuální 

spolupráci s průmyslovým designérem z Adresáře designérů CzechTrade

Analýza stávajícího stavu designu, návrh nového designu výrobku, 

autorský dozor designéra při výrobě prototypu

Podpora až do výše 130 000 Kč na účast na vytipovaném zahraničním 

veletrhu nebo přehlídce designu

www.czechtrade.cz/sluzby/design


