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Ve světle hospodářské krize je nutné ještě intenzivněji podporovat české exportéry na třetí trhy. 
Jaké jsou formy přímé a nepřímé domácí podpory pro lepší přístup českých firem na trhy mimo 
EU? Jaké nástroje pro podporu evropských exportérů nabízí Evropská unie? Jak postupovat, 
jestliže Vaše firma při exportu čelí nepřiměřeným požadavkům a omezením? 
 
Česká ekonomika je z 80% závislá na exportu, ale přístup českých firem na trhy třetích zemí se 
zhoršil. Nejen z důvodu přijímaných ochranářských opatření, ale též kvůli poklesu poptávky, 
podnikatelské důvěry a celkového ekonomického útlumu. Je proto nutné pokračovat 
v odstraňování technických překážek, vedení konstruktivního dialogu s ostatními ekonomickými 
celky, ochraně duševního vlastnictví a průmyslových práv. Konkurence na globálních trzích 
klade vysoké nároky na kvalitu výrobků vyžadující investice do inovací, marketingu a nových 
technologií, ale také dobré znalosti tamních trhů.  
 
 
Účastníci debaty se dozví o různých formách podpory a asistence, kterou českým exportérům nabízí 
podpůrná infrastruktura Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechTrade a podnikatelských 
a zaměstnavatelských organizací. Pozornosti neunikne databáze MADB (Market Access Database) 
obsahující cenné informace pro exportéry do třetích zemí. Cílem semináře CZECHTRADE  a CEBRE je 
upozornit na nevyužívané kapacity, příležitosti a nové iniciativy Evropské komise a pomoci tak 
podnikatelům lépe uspět na třetích trzích a případně se i zapojit se do přípravy legislativy v oblasti 
mezinárodního obchodu.  
 
 
ŘEČNÍCI: 

• Obchodní politika EU a její přínos pro české firmy: Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra, 
MPO ČR 

• Podpora firem na trzích mimo EU: Ing. Tomáš Rak, ředitel odboru exportních služeb 
CZECHTRADE 

• Pomoc ze strany svazů a komor: Ing. Dagmar Kuchtová, zástupkyně generálního ředitele 
Svazu průmyslu a dopravy ČR a Ing. Zdeněk Kočárek, ředitel zahraničního odboru 
Hospodářské komory ČR 

• Podpůrné nástroje EU: Mgr. Michal Kadera, LL.M., ředitel CEBRE, a Ing. Mgr. Alena Vlačihová, 
zástupce ředitele CEBRE 
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