
Česká ekonomická diplomacie vyhlašuje Nouzový balíček naléhavé pomoci 
pro české vývozce na zahraničních trzích 
 

Bezprecedentní epidemie koronaviru již dnes představuje vážnou překážku pro české firmy, a to 
nejen z hlediska domácí výroby. S ohledem na přibývající opatření a jejich dopad na zahraniční 
obchod je stále problematičtější české výrobky dostat ke koncovým zákazníkům. Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR (MZV) pomůže českým podnikatelům na zahraničních trzích v této 
mimořádné situaci.  

Současná situace nesmí vést k nenapravitelnému opuštění zahraničních trhů. Kromě aktuálního 
nouzového balíčku proto MZV připravuje další soubor opatření, která bude možné spustit ihned, 
jakmile to situace umožní (např. zrušení zákazu cestování jak v ČR, tak v dalších zemích). 

Základem jsou ověřené a aktuální informace 

Klíčové v dnešní situaci, která se nejen v České republice vyvíjí každým dnem, jsou nejaktuálnější 
a nejpřesnější informace. Naši diplomaté v zahraničí zveřejňují zprávy o aktuálním vývoji ve svých 
teritoriích na webových stránkách ambasád (ve formátu www.mzv.cz/nazevmestaambasady). 

Centrála v Praze informace doplňuje svodně na stránkách export.cz, businessinfo.cz a komora.cz.  
Informace reagují na praktické dotazy od firem. Síť expertů v zahraničí bude i nadále zjišťovat 
informace, které vývozci nemohou najít, a ověřovat je. Kontaktními místy přímo ve Vašem kraji 
jsou Krajští exportní specialisté z krajských hospodářských komor (jejich seznam a kontakty 
najdete na www.komora.cz/kes). 

Aktuální informace, ale i příležitosti do budoucna budou naši ekonomičtí diplomaté také sdílet v 
rámci série webinářů, které aktuálně připravujeme a jejichž seznam najdete na 
www.export.cz/akce. 

Nouzový balíček MZV pro české firmy 
 
V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat 
služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní 
podporou. Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené 
Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), EGAP a ČMZRB. Jedná se o pět oblastí: 
 
1) Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení 
v dané zemi; 
2) Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu; 
3) Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů; 
4) Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací; 
5) Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci 
obchodu. 
 
Řešení zákazu cest podnikatelů  
Nově bude možné využít služeb místních expertů, kteří zajistí kontinuitu obchodních styků a 
řešení logistických a jiných problémů spojených s mimořádnými opatřeními. V době omezení 
pohybu osob mohou tyto subjekty, které byly vybrány ve spolupráci MZV, Hospodářské komory 
ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR, mimo jiné firmám pomoci zajistit osobní styk a dohled nad 
jejich aktivitami v místě. Program PROPEA bude financován z prostředků společného nástroje na 
podporu ekonomické diplomacie. Pilotně začne fungovat tato podpora v 10 zemích světa: Maroko, 
Japonsko, Mongolsko, Indie, Vietnam, Bosna a Hercegovina, Peru, Čína, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska a Mexiko. 
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