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Obsah prezentace

• CzechInvest – role a služby

• CzechTradu – role a služby

• Chile z pohledu exportu



CzechInvest



• CzechInvest je státní příspěvková 

organizace podřízená MPO ČR

• Podpora a rozvoj investic, výzkumu a 

vývoje, začínajících podnikatelů, 

inovativních firem a start-upů, 

podnikatelských nemovitostí, 

dodavatelů, exportérů

• 13 regionálních kanceláří –

OneStopShop

• Rozcestník kontaktů v regionech -

centrála CzechInvestu (CI), 

CzechTrade, API, TAČR, ČMZRB a další

CzechInvest



Nástroje, služby a aktivity CzechInvestu

• Investiční pobídky

• Databáze subdodavatelů

• Databáze nemovitostí

• Národní databáze brownfieldů

• Podpora START-UPŮ

• Kvalifikovaná pracovní síla

• Projekt Ukrajina

• Podpora vědy a výzkumu

• Dotační poradenství

• Kreativní průmysly

• Partnerství v regionu



• Zákon o investičních 
pobídkách č. 
72/2000 Sb.

• Sleva na dani z 
příjmu právnických 
osob na 10 let

• Hmotná podpora na 
vytvořené pracovní 
místo až 300 tis. Kč

• Hmotná podpora na 
školení a 
rekvalifikaci až 50%

• Hmotná podpora na 
dlouhodobý majetek 
až do výše 10% 
(pouze u 
strategických zón)

• Fin. podpora 
25/35/45%

Investiční pobídky

• Novela zákona v legislativním procesu, platnost r. 
2019, zaměřeno na investice s vyšší přidanou 
hodnotou



Sourcing - sektorová databáze dodavatelů

• CzechInvest propojuje zahraniční investory s dodavateli z České republiky

• Databáze obsahuje více než 3 400 dodavatelů v 10 klíčových oborech

• https://suppliers.czechinvest.org/ - registrace zdarma

https://suppliers.czechinvest.org/


Databáze podnikatelských nemovitostí

Jedna z nejrozsáhlejších databází svého druhu v ČR

Databáze je neveřejná a slouží především pro účely firem 
z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb 
a technologických center, které hledají pro své podnikání 
vhodné nemovitosti

Bezplatná registrace nemovitostí do databáze

• průmyslové zóny a pozemky
• průmyslové parky, areály a výrobní haly, 
• kancelářské prostory

Kritéria pro vložení nemovitosti do databáze

• Pozemky min. 1 ha, haly min. 500 m2 v dobrém 
technickém stavu

• Transparentní vlastnická struktura
• Schválená územně plánovací dokumentace



Brownfieldy

• CzechInvest hlavní garant BF pro ČR 

• www.brownfieldy.cz - Komplexní informační funkce v oblasti BF

• Národní databáze brownfieldů

• hlavní nástroj v oblasti BF pro ČR, snaha o společný nástroj napříč rezorty

• registrace BF, nabídka investorům, statistiky, informační a podkladový zdroj

Dotační příležitosti: 

• Národní program Regenerace a podnikatelské využití BF – BF do 10 ha, územně 
vymezeno

• Národní Program na podporu a podnikatelské využití nemovitostí – min 10 ha

• Dotační matice CI

http://www.brownfieldy.cz/


Podpora start-upů

• Konzultace podnikatelských záměrů

• Zprostředkování kontaktů na potenciální partnery a investory

• Networkingové a školicí akce 

• www.czechstartups.org, www.podporastartupu.cz

• Dotace

ESA BIC Prague  

• vesmírný inkubátor CI

• inkubace a rozvoj start-upů

• využití vesmírných technologií/systémů

http://www.czechstartups.org/
http://www.podporastartupu.cz/


Workshopy pro personalisty firem 

• CI organizuje 1 - 2x ročně ve všech krajích pod 
názvem HR Point 

• aktuální témata na TP, sdílení zkušeností firem, 
mentorem jsou renomované personální agentury

Aktivity pro výchovné/kariérní poradce základních škol 

• aktuálně záměr zapojení do projektu v rámci MAP 
Olomouc (ÚP, MMOl, UPOL, CI…)

Micro:bit – pilotní projekt podpory programování na ZŠ 
prostřednictvím SŠ 

• vybráno 5 SŠ v ČR

• zapojena i olomoucká SPŠE 

• SPŠE vede kroužky programování na vybraných ZŠ na 
Olomoucku

Kvalifikovaná pracovní síla



Program Ukrajina

• Umožňuje uchazečům získat termín pro podání žádosti o 
zaměstnaneckou kartu

• Dvě části: Projekt Ukrajina a Režim Ukrajina

Projekt Ukrajina
• pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny
• zastupitelským úřad ČR v Kyjevě
• MPO administruje žádosti a rozhoduje o zařazení do Projektu 

Ukrajina
• CI je jedním z garantů – dává doporučení, konzultuje

Režim Ukrajina
• pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny
• Generální konzulát ČR ve Lvově a v případě hromadných 

žádostí na Zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě
• CI je jedním z garantů – konzultuje, administruje a rozhoduje o 

zařazení do Režimu Ukrajina



Podpora vědy, výzkumu a inovací

Závazek ČR – zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky investicemi do 

výzkumu a vývoje (VaV) a kultivací českého průmyslového prostředí směrem 

k výrobě s vyšší přidanou hodnotou. 

Role CI - podpory přímých zahraničních i domácích investic v oblasti VaV a 

high-tech výroby a napomáháním vytváření mezinárodních i domácích 

výzkumných partnerství mezi univerzitami, výzkumnými organizacemi a 

privátní sférou. 

• poradenství

• vyhledávání potenciálních partnerů (Who is Who in Czech RDI?)

• spolupráce s VaV institucemi

• organizace akcí (technologické dny mise, akce v regionech)

• ESA BIC Prague – vesmírný inkubátor CI, využití vesmírných technologií 
na zemi

• aktuální témata: průmysl 4.0, Smart city, kybernetická bezpečnost

• www.czech-research.com

http://www.czech-research.com/


Dotační poradenství - Dotační matice 
• neveřejná databáze výzev, programů a jiných 

podpor pro podnikání a přípravu infrastruktury 
pro podnikání 

Veletrh dotačních příležitostí
• informace o dotačních titulech z nejžádanějších 

operačních programů a jiných zdrojů dotací
• konzultace konkrétních záměrů
• podnikatelé i veřejná správa 

Konzultační dny a další nástroje
• možnost konzultačních dnů v ORP, spolupráce s 

API, 
Memoranda o spolupráci s ČMZRB a TAČR

Tým Česko - iniciativa 6 státních institucí 

podporujících podnikání, inovace a export, hlavní cíl: 

zjednodušit přístup firem k nabízené státní podpoře 

Dotační poradenství



Kreativní průmysl

CzechInvest vnímá průmyslový design jako:

•klíčový marketingový nástroj – vytváří nové obchodní 
příležitosti
•konkurenční výhodu – fenomenální nástroj obchodního 
oddělení
•nezbytnou součást inovačního procesu firmy
•komplexní stránku produktu – pohlíží na výrobek jako celek, 
ne jen na jeho jednotlivé části
•odraz kvality produktu

•může snížit výrobní náklady, zvýšit záruční dobu, zvýšit 
uživatelský komfort, snížit expediční náklady

•řeší jednodušší provedení, čistější - zvyšuje šance 
proniknout na globální trhy 

•dmožňuje diverzifikace produktu pro různé cílové skupiny

•hledá nové využití pro zavedené produkty (multifunkčnost)

„Design vás posune z 
východních trhů na trhy 
západní.“



spolupráce s městy, obcemi, krajem a dalšími institucemi a partnery

• v oblasti nemovitostí a BF, 

• při získávání investorů 

• v rozvoji podnikatelského prostředí

• zastoupení RK CI v regionálních platformách a pracovních skupinách a při 
vytváření strategických dokumentů

Konkrétní aktivty CI:

• Investiční akademie - vzdělávací seminář (investoři, investiční proces, 
nemovitosti a další)

• Město pro byznys, Investičně atraktivní region (soutěž)

• REGION report – časopis pro obce

• Investor roku – kulaté stoly pro zástupce obcí a krajů

• Pasportizace ORP, partnerství na seminářích, konferencích, pracovní skupiny 
v oblasti zaměstnanosti konzultace k dotacím a další

Partnerství v regionu



CzechTrade



AGENTURA CZECHTRADE

agentura na podporu exportu podřízená MPO, 
1997

má za cíl usnadnit firmám rozhodování o 
výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu 
na daný trh a podpořit aktivity směřující k 
dalšímu rozvoji firmy v zahraničí – akce pro 
exportéry, exportní vzdělávání

www.czechtrade.cz

http://www.czechtrade.cz/


ZASTOUPENÍ AGENTURY CZECHTRADE – REGIONY

Konzultace ve 13 regionech – regionální exportní konzultanti (RK CzechInvestu)

představení nabídky služeb agentury CzechTrade

základní exportní poradenství

propojení se zahraničními zástupci, případně oborovými specialisty

identifikace exportních potřeb firmy



ZASTOUPENÍ AGENTURY CZECHTRADE – PRAHA

Centrála CzechTradu v Praze - oboroví specialisté

individuální akční plán vstupu na nové trhy 

posílení pozic na stávajících trzích

aktivní konzultace řešení se zástupci zahraničních kanceláří

Živé vědy, 
chemie, plasty

Elektro, ICT, 
dopravní a 

manipulační 
zařízení

Energetika, 
zdroje, 
životní 

prostředí

Stavebnictví, 
spotřební 

zboží, služby

Strojírenství, 
kovovýroby



ZASTOUPENÍ AGENTURY CZECHTRADE - SVĚT

Vstup na zahraniční trh – 50+ zahraničních zastoupení

• individuální služby

• ověření zájmu o produkt nebo službu

• účast na veletrhu

• organizace obchodních jednání



WWW.CZECHTRADE.CZ



WWW.BUSINESSINFO.CZ



DESATERA: BUSINESSINFO.CZ/10ZO

Příklad pro Chile:

- „nejevropštější“ národ

- Buďte připravení a 
dochvilní, ale 
neočekávejte totéž vždy 
od druhé strany

- Perfektní oblečení

- Rodina je důležitá

- Nehodnotit vojenskou 
diktaturu v Chile …



ZAHRANIČNÍ POPTÁVKY: 



NOVINKY: CZECHTRADE DENNĚ 

www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/hlavni-stranka

aktuální exportní informace denně do e-mailu

možnost nastavení filtru - pouze relevantní informace odpovídající výrobnímu 
nebo obchodnímu profilu Vaší firmy.

přehled novinek:

• zahraniční poptávky

• tendry

• nabídky zahraničních firem

• zajímavé novinky ze zahraničí

• semináře

http://www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/hlavni-stranka


SLUŽBY ZDARMA

Vstupní exportní konzultace 

Identifikace exportních příležitostí 

• Oboroví specialisté, www.businessinfo.cz, CzechTrade
denně, poptávky   

Analýza HS kódů – statistika dovozu vybraného zboží do 
konkrétních zemí (max. 5 teritorií)

Oborové katalogy

Zprostředkování konzultace exportního záměru se zahraniční 
kanceláří 

Meeting Point – 3x ročně, setkání českých vývozců s vedoucími 
zahraničních kanceláří, individuální konzultace až pro 5 
zahraničních teritorií

Adresář exportérů - https://exporters.czechtrade.cz/cs

http://www.businessinfo.cz/
https://exporters.czechtrade.cz/cs


SPOLUFINANCOVANÉ SLUŽBY

Služby a projekty na míru požadavkům a potřebám zákazníků – analýzy teritoria, 
trendů a obchodních příležitostí (komplexní pohled na vybrané teritorium, obor a 
podmínky)

• Základní ekonomické a statistické údaje

• Zahraniční obchod, postavení ČR na trhu

• Identifikace hrozeb a příležitostí

• Informace o konkurenci (pozice značek, konkurenční skupiny)

• Základní cenový průzkum

• Identifikace distribučních kanálů

• Doporučení vhodné formy vstupu na trh



SPOLUFINANCOVANÉ SLUŽBY

Dlouhodobá exportní asistence

• Zázemí zahraničních kanceláří (možnost pronájmu)

• Příprava a účast na jednáních

• Asistence při výběru místního zástupce

• Podpora při jednání s úřady (např. certifikace výrobku)

• Průběžné poskytování informací z oboru

• Oborové poptávky

• Monitoring konkurence

• Průzkum veletrhů a výstav, organizace účasti klienta na veletrhu, 
prezentace českých firem v rámci jednotného stánku CzechTrade



SPOLUFINANCOVANÉ SLUŽBY

Oslovení potencionálních obchodních partnerů a ověření jejich zájmu o výrobek či 
službu

• Zjištění obchodních kontaktů dle zadaných kritérií (specifikace cílových 
skupin)

• Aktualizace kontaktních údajů a zajištění kompetentních osob

• Oslovení vyhledaných firem a prezentace nabídky klienta

• Distribuce propagačních materiálů klienta 

Organizace obchodních jednání

• Zprostředkování, organizace, případné asistence a tlumočení

• Sourcing Days – zprostředkování a organizace osobních jednání se 
zahraničními nákupčími

• Podnikatelské mise



INTERNÍ PROJEKTY AGENTURY CZECHTRADE - OP PIK

DESIGN pro konkurenceschopnost 2016-2018 (DESIGN)

• Individuální spolupráce s designerem

• Propagace průmyslového designu v zahraničí

NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ (NOVUMM)

NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH 
TECHNOLOGIÍ (NOVUMM KET)



VSTUPNÍ INFORMACE OD KLIENTA

Zkušenosti s exportem/CzechTradem

Plán exportu – TOP 5, marketingový plán, propagační matriály, průzkum trhu

Zájem o analýzu HS kódů

Web klienta – jazykové mutace, úroveň webu, kontaktní osoba pro export

Konkurenční výhoda

Cílová skupina

Preferovaný distribuční kanál

Obchodní oddělení

Výrobní kapacity



Chile 



757 000 km2 + antarkt. území

18 milionů obyvatel

CHILE



1. BRAZÍLIE 8 515

2. ARGENTINA 2 780

3. MEXIKO 1 964

4. PERU 1 285

5. KOLUMBIE 1 141

6. BOLÍVIE 1 099

7. VENEZUELA 916

8. CHILE 756

9. PARAGUAY 407

10. EKVADOR 284

CHILE

1. BRAZÍLIE 210
2. MEXIKO 125

3. KOLUMBIE 50

4. ARGENTINA 45

5. PERU 32

6. VENEZUELA 32

7. CHILE 18

8. EKVADOR 17

9. BOLÍVIE 11

10. KUBA 11

ROZLOHA (tis. km2) POČET OBYV. (mil.)



1. MEXIKO 398

2. BRAZÍLIE 144

3. CHILE 59

4. ARGENTINA 56

5. KOLUMBIE 45

6. PERU 36

7. EKVADOR 16

8. VENEZUELA 14

9. KUBA 11
10. PARAGUAY 10

CHILE

DOVOZ 2016 (mld. USD)

Zdroj: DATOSMACRO:COM



Chilská republika

(República de Chile)

Prezident Sebastián 

Piñera v čele pravicové 

vlády od 03/2018

CHILE



HDP celkem * 456 mld. USD  5.v LA   (ČR: 369 mld. USD)

HDP/obyv. * 24 796 USD 1.v LA   (ČR: 34 839 USD)

CHILE

* odhad, dle parity kupní síly, zdroj:  MMF

Pramen: Banco
Central de Chile
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ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Otevřená ekonomika

Neexistují dovozní restrikce

Clo 6% z CIF hodnoty, díky dohodám 

ve většině případů 0-1% (zvláštní 

dovozní přirážka v př. tabáku, lihovin, 

piva)

DPH 19%

CHILE



CHILE
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CHILE

DOVOZ
Celkem 61,4 mld. USD 

VÝVOZ
Celkem 68,3 mld. USD 

1. Čína 14,7 mld USD (+7%)

2. USA  11,1 mld USD (+13%)

3. EU 9,3 mld USD (+4%)

1. Čína 18,8 mld USD (+10%)

2. USA 9,8 mld USD (+17%)

3. EU 8,7 mld USD (+9%)

Pramen: Servicio
Nacional de Aduanas



Česká republika – Chile

Asociační dohoda EU – Chile 1. 2. 2003 (1. 3. 2005

vstup v platnost)

Dohoda o podpoře a ochraně investic  - vstup v platnost 2. 12. 1996, 

sjednána na 15 let, nyní dle chilské strany zajištěno  Asociační dohodou 

EU – Chile

Dohoda o zamezení dvojímu zdanění – podpis 1. 12. 2015, vstup v 

platnost 26.12.2016

CHILE



………………………………………………………………...



CHILE

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

2014 2015 2016 2017 2018 (1-6)

58.0

84.8

75.0

68.0

38.338.9
35.6

31.1

37.6

22.619.1

49.2
43.9

30.4

15.7

OBCHODNÍ VÝMĚNA ČR - CHILE

Vývoz Dovoz Saldo

Pramen: MPO



TRADIČNÍ VÝROBKY ČESKÉHO STROJÍRENSTVÍ 

obráběcí stroje, CNC centra, frézy, brusky, vrtačky aj.

ENERGETIKA obnovitelné zdroje (cíl vyrábět v r. 2025 až 20% elektřiny z 

netradičních obnovitelných zdrojů bude dosažen již v r. 2020)

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ odsolovací zařízení, čističky komunálních vod, 

čerpadla, potrubí, chemie, ventily aj.

TĚŽEBNÍ PRŮMYSL drtičky, třídičky, dopravníky aj.

ZDRAVOTNICTVÍ zdravotnická technika, farmacie ap.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY tramvaje, letadla, nákladní automobily, jízdní kola

SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ 

CHILE



CHILE

Prosperující ekonomika

Neexistující dovozní překážky

Jakýkoliv průmyslový výrobek

musí být dovezen 

Výborný zvuk zboží z Evropy 



Meeting Point CzechTrade na MSV 2018| Brno | 2.10.

Jak úspěšně exportovat do Německa | Olomouc |6.11.

Konzultační den Rusko | Olomouc | 23.11.

Další – viz https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci

Plánované akce RK OL - export

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci


CzechInvest

Pavlína Slepičková

Regionální kancelář pro Olomoucký kraj

Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc

+420 296 342 986 

+420 724 903 226

pavlina.slepickova@czechinvest.org

www.czechinvest.org

KONTAKTY

CzechTrade

Josef Kunický
ZK Santiago de Chile
Av. Apoquindo 4700, Piso 11
Las Condes, Santiago de Chile

Tel.: +56-2 2434 1852
Mob.: +56-9 7440 9464
josef.kunicky@czechtrade.cz
www.czechtrade.cl

mailto:pavlina.slepickova@czechinvest.org
http://www.czechinvest.org/
mailto:Hana.stickova@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cl/

