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Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
byl prezentován společný Katalog služeb Jednot-
né zahraniční sítě.  Jde o první katalog svého
druhu, nebo navazuje na dřívější katalog? 

Katalog služeb Jednotné zahraniční sítě je prv-
ním svého druhu. Jedná se o společnou iniciativu
Ministerstva zahraničních věcí (MZV), Ministerstva
průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechTra-
de. Jejím výsledkem je vznik Jednotné zahraniční
sítě, která poskytuje podporu exportérům v zahra-
ničí společně. Rozsah této podpory je obsahem
Katalogu služeb. 

Co katalog obsahuje, v jakém jazyce je? 
Katalog služeb je v českém jazyce, protože

slouží primárně českým podnikatelům a z toho dů-
vodu se zatím o překladu do jiných jazyků neuvažu-
je. Katalog služeb obsahuje služby, které mohou ex-
portéři využít při svých exportních aktivitách. Jedná
se o služby, které nabízí Klientské centrum s celou
Jednotnou zahraniční sítí, obsahuje však i výčet slu-
žeb, které jsou pouze v gesci MZV nebo CzechTrade. 

Katalog služeb prostě slouží českým exporté-
rům, aby jednoduše zjistili rozsah státní podpory
exportu v zahraničí.

Kde bude distribuován nebo již byl distribuován?
Katalog služeb je v tištěné podobě k dispozici

v agentuře CzechTrade a v Klientském centru pro
export, elektronicky je na portálu Businessinfo.cz,
CzechTrade a a webu CzechTrade, MPO a MZV.
V tištěné podobě je Katalog služeb distribuován
i na odpovídajících exportně zaměřených akcích.

Chystáte nějaký dotisk?
Katalog průběžně tiskneme tak, abychom za-

jistili, že bude vždy k dispozici na určených mís-
tech. Jedná se o první verzi Katalogu, stejně jako
celá iniciativa je nová. Je tedy možné, že v průběhu

roku Katalog zrevidujeme a upravíme tak, aby lépe
odpovídal požadavkům exportérů. 

Na MSV se taktéž zahajoval provoz Klientského
centra pro exportéry. Jakou činnost centrum vy-
konává, co je jeho cílem?

Klientské centrum pro export (KCPE) je od
1. října 2014 oficiálně k dispozici podnikatelské
veřejnosti. Otevření předcházely měsíce intenziv-
ních příprav ze strany Ministerstva průmyslu a ob-
chodu, Ministerstva zahraničních věcí a agentury
CzechTrade. 

KCPE je výsledkem dohody mezi oběma mi-
nisterstvy a především pak intenzivní snahy zjed-
nodušit českým exportérům přístup k širokému
portfoliu služeb, které jim stát v zahraniční nabízí. 

KCPE je tedy dalším nástrojem, který je při-
praven podpořit exportéry v zahraničí. Je však prv-
ním místem, kde jsou k dispozici služby nejen za-
hraničních kanceláří CzechTrade, ale hlavně
zastupitelských úřadů MZV, jinými slovy jednotné
zahraniční sítě.

Je důležité zdůraznit, že KCPE je revolučním
krokem především pro MZV, které možná poprvé
v historii vystupuje se strukturou služeb určenou
exportérům, kdy podnikatelé získávají přístup
k těmto službám i v ČR.

Cílem KCPE je být prvním kontaktním místem
pro exportéry, kteří chtějí expandovat na zahranič-
ní trhy. Jedná se v podstatě o distribuční kanál,
který exportérům přináší určitý komfort v tom, že
mají od teď možnost obracet se svými dotazy a po-
žadavky na jedno místo. Nemusí tedy shánět in-
formace na více adresách a ztrácet tak čas.

Kde vlastně Centrum sídlí?
Exportérům jsou k dispozici specialisté Minis-

terstva zahraničních věcí a specialista Klientského
centra za CzechTrade. Klientské centrum však úzce
spolupracuje s exportními konzultanty CzechTrade
a jeho zahraniční sítí, stejně jako se Zastupitelský-
mi úřady ČR v zahraničí. 

KCPE se nachází se v sídle agentury Czech-
Trade. V určených hodinách jsou zde k dispozici
specialisté Ministerstva zahraničních věcí i agen-
tury CzechTrade. Kontaktovat nebo navštívit
KCPE je možné telefonicky + 420 224 970 576,
mailem kcexport@businessinfo.cz, nebo přímo

v sídle agentury CzechTrade. Všechny potřebné in-
formace jsou na portálu Businessinfo.cz

Jak bude centrum komunikovat s exportéry?
Klientské centrum pro export je k dispozici ex-

portérům každý den v sídle agentury CzechTrade,
na telefonu i mailu, informace jsou na výše zmí-
něných webových stránkách. K příležitosti otevření
byla uspořádána tisková konference, školení nebo
semináře pro podnikatele zatím v plánu nejsou,
probíhají však například konzultace s náměstky
MPO a MZV pro podnikatele. 

V současné chvíli probíhá školení pracovníků
zapojených organizací tak, aby všichni byli schop-
ni poskytovat informace o KCPE a odkazovali pod-
nikatele na správné místo. 

Jde o placené služby?
Klientské centrum poskytuje v podstatě tři

druhy služeb (viz Katalog služeb). Nové služby,
které jsou v gesci KCPE a Jednotné zahraniční sí-
tě, jsou zdarma. Příkladem je třeba komplexní
služba Příprava na obchodní jednání. Dalším
druhem jsou služby poskytované KCPE a MZV, ty
jsou též zdarma. Nakonec jsou zde služby posky-
tované agenturou CzechTrade a ty se řídí platný-
mi všeobecnými obchodními podmínkami agen-
tury i ceníkem.

Můžete uvézt konkrétní příklad, kdy již centrum
pomohlo a jak exportérům?

Na KCPE se podnikatelé pravidelně obracejí.
Specialisté KCPE s podnikateli řeší především je-
jich exportní záměry v rámci služby Vstupní export-
ní konzultace, často je žádaná i služba Příprava na
obchodní jednání, obě služby jsou zdarma. 

Bude centrum komunikovat i s obchodními za-
stoupeními České republiky? 

Jednotná zahraniční síť sestává ze zahranič-
ních zastoupení agentury a ze Zastupitelských úřa-
dů ČR v zahraniční. Takže ano. Úlohou KCPE je
právě zajistit hladkou komunikaci nejen se zahra-
ničními kancelářemi agentury, ale také se zastu-
pitelskými úřady. Komunikace probíhá v první fázi
přes zprostředkovatele. Tím je specialista v KCPE,
který vyhodnotí případ a zahájí komunikaci s pří-
slušným zastoupením.

(red)

Novinky v oblasti podpor pro exportéry
Dita Nedělková (nar. 9. 4. 1986)
Od roku 2011 působí v agentuře CzechTrade,
v současnosti jako vedoucí Centra informač-
ních služeb. Toto oddělení je analytickým
centrem, které zajišťuje práci s informacemi,
garantuje odbornou znalost a prezentaci
agentury CzechTrade, vůči klientům a veřej-
nosti. Stejně tak poskytuje exportérům infor-
mační servis v podobě teritoriálních analýz
a zpravodajství ze zahraničních trhů. Dříve
působila jako projektový manažer ve staveb-
nictví.




