
Rady a tipy pro 

vstup na polský trh



BISNODE.PL

Detailní informace: 

obrat, zisk, počet zaměstnanců, jména kontaktních osob

BAZA-FIRM.COM.PL

PANORAMAFIRM.PL

Rady a tipy pro úspěšný vstup na polský trh 

Jak najít distributora nebo zákazníka?

https://www.bisnode.pl/
https://www.baza-firm.com.pl/
https://panoramafirm.pl/


Využijte prodejních platforem: 

ALLEGRO.PL CENEO.PL OLX.PL
BIG STAR

AEG

AUCHAN

120 000 E-SHOPŮ

Rady a tipy pro úspěšný vstup na polský trh 

Jak najít distributora nebo zákazníka?

https://allegro.pl/
https://www.ceneo.pl/
https://www.olx.pl/


Hospodářské komory, oborová sdružení, 

podnikatelské kluby, poradenské kanceláře, 

CzechTrade ☺

Podnikatelský klub 

BCC Varšava

Rady a tipy pro úspěšný vstup na polský trh 

Navazujte kontakty!



Rady a tipy pro úspěšný vstup na polský trh

Jazyková vybavenost, neznalost polštiny je nevýhoda.

Profesionální propagační materiály.

Reagujte rychle, především VY buďte aktivní!

Pracujte s referencemi.

Vyčleňte si finanční prostředky.

Využijte dobrého jména České republiky.

+48



Významnější roli začíná hrát i kvalita výrobku.

DŮVĚŘUJ, ale prověřuj. 

Oblíbené jsou pracovní snídaně (10 -12 hod.).

Rady a tipy pro úspěšný vstup na polský trh



Webové stránky v polském jazyce, 

polská doména, internetová reklama

Budování značky pomocí sociálních sítí

Konference, KONGRESY -TARGI.COM

Rady a tipy pro úspěšný vstup na polský trh  

Buďte vidět!

https://www.targi.com/


Akce s CzechTrade v Polsku 2021

BUDMA - veletrh stavebnictví, Poznaň

Sympozium Energetyka Bełchatów

Energetab - energetika a elektrotechniky, Bialsko

Biała

TOYS & KIDS FASHION SHOW,  Varšava

PlastPol, Kielce

Setkání teplárenského průmyslu, Zakopane

Aerospace&Defence Meetings, Rzeszów



Sledujte weby jednotlivých 

ministerstev. 

Veřejné zakázky - TED.EUROPA.EU

Investiční příležitosti - KOMPASINWESTYCJI.PL

Nákupní platformy firem

Business info - BUSINESSINFO.CZ/PRILEZITOSTI

Sledujte aktuální dění v PL.

Rady a tipy pro úspěšný vstup na polský trh

Sledujte dění a monitorujte příležitosti!

https://ted.europa.eu/
https://www.kompasinwestycji.pl/
https://www.businessinfo.cz/prilezitosti/


o Právní kanceláře

o Daňové 

kanceláře

Rady a tipy pro úspěšný vstup na polský trh



Jsou to tvrdí businessmani. 

Dokáží své výrobky/služby modifikovat a přizpůsobit se.

Jsou mistři ve vyjednávání a umí smlouvat. 

Poláci se rádi pochlubí svým úspěchem.

Milují svou vlast.

Poláci jsou citliví na historické události či náboženská 

témata. 

Rádi udržují neformální vztahy, pozvání na „Żubrówkę“ 

většinou neodmítnou. ☺

Rady a tipy pro úspěšný vstup na polský trh  

Sedmero, co byste měli vědět o Polácích.



25 sekund na kávu.

Kopalino

10 sekund na kávu ☺



Exportní příležitosti v Polsku

Obr.č. 1



Exportní příležitosti v Polsku

Energetika

Cíle energetické koncepce PEP2040:

Obr.č. 2



Exportní příležitosti v Polsku 

Energetika

Rozpočet 1 mld.

Podpora stavby domácích FV 

elektráren 2 – 10 kW

mojprad.gov.pl

Ministerstvo klimatu a životního prostředí vyhlásilo také jiné 

aktuální dotační programy:

- Nová energie - vývoj a provedení inovací v oblasti bioplynových 

stanic, nízkoenergetických domů atd. 

- Dotace na výstavbu a modernizaci městských systémů vytápění. 

- Dotace na kogenerační jednotky.

https://mojprad.gov.pl/


Polsko se chce stát leaderem v oblasti větrných elektráren na moři.

PGE Baltica má v plánu vybudovat 3 větrné farmy (s kapacitou 3,5 GW), které by 

měly být schopny napájet až 5,4 mil. domácností.

Projekt vytvoří nových 77 tis. pracovních míst. 

Výstavba by měla vyjít na přibližně 130 mld. zł.

Exportní příležitosti v Polsku

Energetika



Exportní příležitosti v Polsku

Dopravní infrastruktura

Centralny port komunikacyjny

- Propojí železnice, dálniční síť a nové letiště 

Solidarita pro 45 mil. cestujících ročně.

- Náklady se odhadují na 35 mld. zł.

- Plánuje se postavit 1 600 km nových 

železničních tratí.

Obr.č. 3



GDDKiA v příštím 

roce vyhlásí 

výběrová řízení na 

660 km silnic a 

dálnic v přibližné 

hodnotě 20,1 mld zł.

Exportní příležitosti v Polsku

Dopravní infrastruktura

Obr.č. 4



Kolej+

Program na podporu obnovy a modernizaci železničních nádraží.

Národní železniční program (KPK) - cílem je modernizace 9 000 km 

železničních tratí.

Více informací na ministerstvu infrastruktury a PLK.

Exportní příležitosti v Polsku 

Železniční infrastruktura

Obr.č. 5



Odhaduje se, že oblast e-commerce v Polsku přesahuje 40 mld zł.

Od května 2018 do června 2019 bylo v Polsku zaregistrováno 5 013 e-shopů. 

Leaderem v oblasti e-commerce je v této zemi společnost Allegro.

Digitální ekonomika Polska tvoří 3% HDP.

Exportní příležitosti v Polsku 

E-commerce

Graf č. 1



Pro české vývozce je těžké se na tomto trhu prosadit.

Uchytily se tradiční značky alkoholu (Kozel, Plzeň).

Trh BIO potravin v Polsku má hodnotu 1,1 miliardy zł. 

a má vysoké vyhlídky na další růst       příležitost pro 

české vývozce. Bio a Eco - 80% pochází ze zahraničí. 

Exportní příležitosti v Polsku 

Segment potravinářství a zdravé výživy

Obr.č.6



V první polovině letošního roku bylo evidováno v Polsku přibližně 12 200 

elektrických osobních automobilů. 

Na konci června 2020 přibylo v Polsku asi 1 200 dobíjecích stanic. 

Elektromobilitu podporují aktuální dotační programy:

- Dotace na nákup elektromobilů – až do výše 20% kupní ceny.

- Dotace na vybudování infrastruktury nabíjecích stanic - cílem by měla být 

instalace min. 5 000 stanic.

Exportní příležitosti v Polsku 

Elektromobilita

Graf č. 2, 3



Polsko bylo v první patnáctce zemí, které nakupují nejvíce průmyslových robotů.

V roce 2018 i 2019 byl nainstalován rekordní počet automatizovaných systémů 

do výrobních továren, a to kolem 2 600 robotů za rok. 

V Polsku připadalo na 10 000 pracovníků 42 robotů, v Česku 135 a v Německu 

338 (r. 2018).  

Exportní příležitosti v Polsku 

Robotizace



Ing. Ivo Šipl, 

Varšava

Czech Trade Promotion Agency

Ambasáda České republiky

Koszykowa 18, 00-555 Varšava

ivo.sipl@czechtrade.cz

Mob.: +48 882 145 035

Polská republika

mailto:ivo.sipl@czechtrade.cz
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