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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 organizujeme 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).

Tým Česko 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

TÝM ČESKO



Zahraniční obchod ČR-Norsko - vývoj

Norsko je významným severským obchodním partnerem ČR. V roce 
2018 dosáhl objem obchodní výměny 1,0 mld. EUR (poměr vývozu k 
dovozu  cca 3:1)

Norsko je 37. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR (27.               
z hlediska exportu), podíl na zahraničním obchodu ČR činí 0,3 %

Nárůst vzájemné obchodní výměny v roce 2018 o 5,0 %, přičemž 
vývoz z ČR nárůst o 6,3 % a dovoz o 1,4 %. Bilance obchodní výměny 
dosáhla dosud nejvyššího přebytku ve výši 0,5 mld. EUR (meziroční 
nárůst o 8,8 %). 
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