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Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: 
Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 

 
 
Celkové hodnocení materiálu Exportní strategie ČR 2012-2020: 
 
Jedná se o logicky uspořádaný dokument, který navazuje na Strategii mezinárodní 
konkurenceschopnosti ČR pro období 2012-2020 a dále na Národní inovační strategii a 
některé další dokumenty schválené vládou ČR. 
 
Pozitivně hodnotíme členění Strategie a celkovou metodologii zpracování strategie. Zcela se 
ztotožňujeme s cíli a vizí strategie, velmi dobře hodnotíme analytickou část, popisující 
aktuální stav. Souhlasíme rovněž s vytvořením tzv. projektových karet, které navazují na 
jednotlivé pilíře. K nim se rovněž vztahují naše připomínky, neboť se nám zdají v některých 
případech příliš obecné a tudíž jejich implementace prostřednictvím tzv. Akčního plánu může 
být vnímána nejednoznačně. To se mj. projevilo již v prezentaci „Otevíráme nové trhy a 
služby pro exportéry – Exportní strategie ČR 2012-2020“, kterou představilo MPO dne 
6/2/2012. Dle našeho názoru tato prezentace není zcela souladu s předloženou Exportní 
strategií. 
 
 
Hodnocení dílčích částí Exportní strategie ČR 2012-2020: 
 
 
KAP 2 Východiska pro formulaci Exportní strategie 2012-2020 
 
Shrnutí: 
AMSP se ztotožňuje s klíčovými faktory ovlivňující exportní pozici ČR, analýza P.E.S.T. je 
vhodným nástrojem pro určení faktorů makroprostředí.  
 
Doporučení: 
Navázat na ekonomické faktory a doplnit Strategii srovnávací tabulkou se zeměmi EU, která 
by obsahovala míru exportů a importů, závislost HDP na celkovém exportu, příp. i podíl na 
exportech v rozlišení MSP a velké podniky. 
 
 
KAP 3 Vize a cíle Exportni strategie 
 
Shrnutí: 
AMSP souhlasí s definicí vize, hlavního cíle a specifických cílů. 
 
Doporučení: 
U představení tzv. specifických cílů ES doporučujeme rozepsat třetí specifický cíl definovaný 
jako Maximální využití pozitivních synergií jednotlivých činností státu pro export a úspor 
plynoucích z efektivní koordinace a spolupráce všech zainteresovaných subjektů. Bez 
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dalšího rozvedení (podobně jako ve specifickém cíli 1 a 2) se jedná o příliš deklarativní 
sdělení. 
 
 
KAP 4 Pilíře Exportní strategie 
 
AMSP se ztotožňuje s popisem současného stavu všech třech pilířů, analýzu hodnotí jako 
velmi dobrou a z pohledu sjednocujícího  pohledu na aktivity mnohých organizací 
podporujících exportní aktivity, i jako velmi cennou. 
 
Ve svých připomínkách se AMSP proto soustředí pouze na navrhovaná opatření, 
v podobě tzv. projektových karet. 
 
 
Projekt 1: Centrum sdílených služeb a zpravodajství pro export (back-office) 
 
Shrnutí: 
AMSP se ztotožňuje s vytvořením tzv. exportního back office, souhlasí, že by měla plnit 
úlohu koordinačního centra, a to zejména pro přípravu analýz a sběr dat. AMSP je současně 
názoru, že exportní back office by neměla sloužit jako centrum pro operativní řízení 
proexportních činností, jak z dokumentu vyplývá. Operativní řízení by mělo být zcela 
v kompetenci příslušných organizací, zajišťujících podporu exportních firem, úloha 
ministerstva by měla být v systémovém controllingu. 
 
Doporučení: 
Vyjmout z textu sdělení, že exportní back office bude sloužit i jako centrum pro operativní 
řízení proexportních činností. 
 
 
Projekt 2: Informační One-Stop-Shop 
 
Shrnutí: 
AMSP podporuje zřízení tzv. One-Stop-Shopu, jehož  implementace by měla zjednodušit 
orientaci v poměrně velké nabídce informačních kanálů, které mají ambici oslovovat 
exportéry. 
 
Doporučení: 
AMSP navrhuje použít jako rozcestník stávající portál BusinessInfo, který se osvědčil a je pro 
malé a střední podniky dostatečně známým a prověřeným zdrojem nestranných informací. 
 
 
Projekt 3: Globální diversifikace exportu (koncepční řízení) 
 
Shrnutí: 
AMSP souhlasí s koncepcí tzv. teritoriálních strategií, které budou naplňovat specifické 
potřeby vývozců do určitých oblastí.  Volba tzv. prioritních a zájmových regionů by měla být 
ovšem koordinována nejen s podnikatelskou sférou (jak se zástupci velkých podniků, tak 
reprezentanty malých a středních firem), ale rovněž s MZV.  „Teritoriální diverzifikace 
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exportu ČR“, představená MPO na TK dne 6.2.2012 neodpovídá záměru projektu č.3, neboť 
výběr tzv. prioritních, a zájmových teritorií nebyl před veřejnou prezentací seznamu klíčových 
zemí konzultován s MZV. Rovněž AMSP má k některým zemím výhrady. 
 
Doporučení: 
Projednat dodatečně se zástupci MZV a AMSP (příp. s dalšími zainteresovanými 
organizacemi) tzv. prioritní a zájmová teritoria a teprve následně zpracovat jednotlivé 
teritoriální strategie. 
 
 
Projekt 4:  Služby pro exportéry (front office služby) 
 
Shrnutí: 
AMSP plně podporuje poskytovat služby front office na principu One-Stop-Shop. Strategie 
správně popisuje a na zahraničním příkladu deklaruje, že veřejné instituce by měly 
vykonávat úlohu koordinátora a garanta kvality. Stejně tak AMSP souhlasí s návrhem 
balíčků, které by obsahovaly proexportní vzdělávání, služby spojené s umístěním výrobku na 
trhu, služby spojené s prezentací výrobku v zahraničí a networking. 
 
Doporučení: 
AMSP nemá k tomuto bodu žádný doporučující návrh. 
 
 
Projekt 5:  Exportní financování a pojištění 
 
Shrnutí: 
AMSP souhlasí s tvrzením, že financování a pojištění exportu je nejvýznamnějším nástrojem 
státní podpory exportu pro české vývozce. Z tohoto pohledu se proto obsah projektu jeví jako 
příliš obecný (např. dojde ke zjednodušení celého systému pro exportéry, kteří budou moci 
zhodnotit, z jakého zdroje je vhodné financovat realizaci exportních projektů…). Není zde 
konkrétně uvedená role ČEB ( tvrzení, že ČEB má doplňovat komerční banky tam, kde 
nejsou schopny poskytovat financování českým exportérům je příliš obecné). Role EGAP je 
prakticky nezmíněna (mimo ujištění, že pojištění EGAP je klíčové pro podporu exportu mimo 
země EU a je třeba, aby bylo dále rozvíjeno). 
 
Doporučení: 
Vzhledem k významnosti služby pro exportéry se jedná o nedostačující strategický scénář a 
AMSP proto doporučuje tento projekt opětovně projednat za účasti všech institucí, jichž se 
bezprostředně týká. 
 
 
Projekt 6:  Mezinárodní zdroje financování a rozvojové spolupráce 
 
Shrnutí: 
AMSP souhlasí s tvrzením, že ČR nevyužívá svého potenciálu zapojení se do zahraničních 
rozvojových projektů. Rovněž lze souhlasit s tvrzením, že je potřeba uspořádat vše do jedné 
funkční platformy. S čím AMSP nesouhlasí je to, že by tato platforma měla být řízena  
pracovní skupinou složenou ze zástupců všech spolugestorů a dalších institucí. Platforma 
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může být připomínkována, příp. koordinována nezávislou skupinou, nikoliv řízena. To by 
mělo příslušet managementu instituce, které bude platforma podléhat. 
 
Doporučení: 
Zvážit význam navrhované tzv. české rozvojové finanční instituce (ČRFI), jejíž role je 
nejasná, neboť její úlohu může převzít některá ze současných tuzemských institucí 
podporující rozvojové financování. AMSP proto doporučuje tento projekt detailněji diskutovat 
i za účasti ČMZRB. 
 
 
Projekt 7:  Klastry a proexportní iniciativy samospráv 
 
Shrnutí: 
AMSP souhlasí s tvrzením, že do rozvoje exportu je nutné ve větší míře zapojit samosprávu. 
Nástroje pro realizaci tohoto projektu uvedené ve strategii jsou ovšem příliš deklarativní. I 
když se jedná o strategii, jejímž účelem není detailně popisovat způsob naplnění cílů, mělo 
by se uvést, jakou formou se např. zaktivují uvedené  mechanismy koordinace a pravidelné 
výměny informací mezi samosprávami. 
 
Doporučení: 
Tento projekt doplnit konkrétnějšími strategickými scénáři, zejména s ohledem na koordinaci 
komunikace mezi samosprávami a zabezpečení vyšší efektivity klastrů a vývozních aliancí. 
 
 
Projekt 8:  Řídící a komunikační platforma 
 
Shrnutí 
AMSP souhlasí s vytvořením koordinační platformy, která by měla plnit zejména poradní a 
komunikační úlohu. Zásadně ovšem AMSP nesouhlasí s označením „řídící“ platformy. 
AMSP se domnívá, že pojetí platformy jakožto řídícího orgánu (jehož členy by dle návrhu  
byli zástupci všech zainteresovaných stran tj. ministerstev, asociací, svazů, komor atd.) 
směřuje k vytvoření dalšího orgánu, který nebude schopen relevantně rozhodovat, přijímat 
odpovědnost a již vůbec ne operativně řídit a jehož závěry budou směřovat k partikulárním 
zájmům členů „řídící platformy“, nikoliv k věcné podpoře exportu. 
 
Doporučení: 
Exportní strategie by měla jasně definovat, kdo bude odpovědný za řízení, kdo za 
controlling, jak budou vymezeny kompetence a odpovědnosti jednotlivých institucí. Toto 
v dokumentu chybí. AMSP se domnívá, že rolí operativního managementu by měly být 
pověřeny manažerské týmy jednotlivých organizací (CzechTrade, CzechInvest, ČEB atd.), 
jejichž personální obsazení je zcela v kompetenci ministerstva. Navrhovaná platforma by 
mohla fungovat jako „koordinační rada“ (nikoliv řídící) a plnila by funkci podobnou dozorčí 
radě v jiných organizacích.  
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Projekt 9:  Obchodní politika EU a export na Jednotný vnitřní trh 
 
Shrnutí: 
AMSP se plně ztotožňuje s cílem projektu a strategickým scénářem jeho provedení. 
 
Doporučení: 
AMSP nemá žádné další doporučení. 
 
 
 
Projekt 10:  Optimalizace zahraniční sítě 
 
Shrnutí: 
AMSP souhlasí s tvrzením, že je nutné optimalizovat zahraniční sítě, které se v mnohém 
překrývají a ne vždy postupují při hájení zájmu českých exportérů koordinovaně. Stávající 
restrukturalizace by ovšem měla být provedena tak, že povede k výsledku založeném na 
kvalitní službě pro exportéry a v důsledku na posílení konkurenceschopnosti tuzemské 
ekonomiky. Jakákoliv optimalizace zahraničních expozitur nebo převedení jejich 
zaměstnanců pod správu jiné organizace by mělo být realizováno  s ohledem na jejich 
fungování v horizontu dalších osmi let (strategie je platná do roku 2020), s ohledem na jejich 
dosavadní úspěšnost a dále s ohledem na diplomatické zájmy ČR. 
 
Doporučení: 
Protože se může se jednat o natolik zásadní zásahy do páteřní sítě zahraničních kanceláří a 
chodu zastupitelských úřadů, mělo by jim předcházet důkladné projednání, které by mělo 
korespondovat s prokazatelnou zpětnou vazbou podnikatelů, podloženou průzkumy 
spokojenosti s konkrétními zahraničními kancelářemi. Samozřejmostí by mělo být předchozí 
projednání s MZV. Opačný postup může znamenat velké narušení současné podpory 
exportérů. Z tohoto důvodu doporučujeme před jakýmikoliv procesními změnami ve 
fungování stávající sítě zahraničních kanceláří, toto nejdříve projednat, a to i za účasti MZV a 
AMSP ČR, která disponuje průběžnými nezávislými průzkumy zaměřenými na exporty 
malých a středních firem. 
 
 
Projekt 11:  Služby zahraniční sítě 
 
Shrnutí: 
AMSP se domnívá, že tento projekt koresponduje do velké míry s předcházejícím projektem. 
 
Doporučení: 
Projekt č.10 a č.11 spojit v jeden projekt, jehož součástí bude  jak architektura zahraniční 
sítě, tak popis jejích služeb. 
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Projekt 12:  Investice a inovace pro export zboží a služeb 
 
Shrnutí: 
Jedná se o velmi důležitou oblast podpory, jejíž strategický scénář je popsán poměrně 
stručně. AMSP plně podporuje rozdělení projektu do tří základních částí (služby pro české 
dceřiné firmy zahraničních společností, vytvoření a implementace plánu podpory investic a 
lákání investic do proexportně orientovaných společností). Projekt se prolíná se Strategií 
mezinárodní konkurenceschopnosti a s Národní inovační strategií. 
 
Doporučení: 
Ztotožňujeme se závěrem strategie - projekt úzce koordinovat se Strategií 
konkurenceschopnosti a dále s Národní inovační strategií. Dále doporučujeme detailněji 
nastínit roli CzechInvest. 
 
 
 
AMSP ČR, 22.2.2012 
 


