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Realizace: 13.-28. května 2019 

144 respondentů: české firmy exportující do Německa 

• z toho 85 % firem jsou malé a střední firmy do 250 zaměstnanců, 15 % firem 

má více než 250 zaměstnanců 

• většinou se jedná o zkušené exportéry – 83 % dotazovaných firem exportuje 

do Německa déle než 5 let 

 

  PRŮZKUM MEZI ČESKÝMI EXPORTÉRY 

DO NĚMECKA 

Realizace agentura CzechTrade ve spolupráci s BusinessInfo.cz 

- oficiální portál pro podnikání a export 



1/3 respondentů letos očekává zvýšení objemu vývozu do Německa 

3/4 respondentů vnímá riziko výkyvu kurzu CZK/EUR jako významné, 11 % z nich 

je považuje za současně největší riziko 

Pro každého 8. exportéra má BREXIT negativní dopady na export do Německa, 

převážně související s reexportem do Velké Británie  

Většina exportérů má pozitivní zkušenosti s jednáním s německými obchodními 

partnery 

Jako nejpřínosnější služby státu označují exportéři zprostředkování poptávek od 

zahraničních firem, konkrétní asistenční služby jako vyhledání a oslovení 

potenciálních obchodních partnerů a organizace společných účastí na veletrzích v 

zahraničí   

Polovina exportérů by uvítala otevření druhé kanceláře CzechTrade v Německu, 

konkrétně v bavorském Mnichově 

Exportéři by uvítali např. větší finanční podporu při prezentaci na veletrzích a 

výstavách v zahraničí, lepší propagaci ČR v zahraničí jako zemi s výrobky s vyšší 

přidanou hodnotou, lepší vymahatelnost pohledávek, prosazování kompatibilní 

legislativy  

 

 

 

ZÁVĚRY PRŮZKUMU  



VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH  

ODPOVĚDÍ NA OTÁZKY 

PRŮZKUMU 



V jakém odvětví působí vaše firma? 
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Nejvíce respondentů působí ve zpracovatelském průmyslu. 



  Kolik zaměstnanců má vaše 

společnost v ČR? 

Největší skupinou respondentů jsou malé a střední 

podniky do 250 zaměstnanců. 



Jak dlouho exportujete do Německa? 

83% respondentů exportuje do Německa déle než 5 let. 



  Očekáváte letos změny v objemu 

exportu vaší společnosti do Německa? 
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62 % respondentů očekává změny v objemu exportu do Německa. 



  Jaký je podíl exportu vaší společnosti    

do Německa na celkovém obratu vaší 

firmy? 
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U 14 % respondentů je podíl exportu do Německa více než 50 %.  



  Jak významné je pro vás kurzové 

riziko (výkyvy CZK/EUR)? 

72 % respondentů vnímá kurzové riziko jako významné.  



  Má podle vás BREXIT negativní dopady 

na export vaší společnosti do Německa? 

Podle 13 % exportérů má BREXIT negativní dopady na jejich 

export do Německa, převážně související s reexportem jejich 

vývozu do Velké Británie přes Německo. 



  Jakou z následujících aktivit a služeb 

státu považujete pro váš export do 

Německa za nejpřínosnější? 
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Respondenti považují „zprostředkování poptávek od zahraničních 

firem“ za nejpřínosnější službu.  



  Uvítali byste otevření druhé 

kanceláře CzechTrade v Německu, 

konkrétně v bavorském Mnichově? 



  Máte za poslední dobu nějaké 

negativní zkušenosti z jednání s 

německými obchodními partnery?  
Většina exportérů má pozitivní zkušenosti s jednáním s německými obchodními 

partnery. Kritické ohlasy se týkají určité nadřazenosti oproti německým 

dodavatelům, horší platební morálky, tlaku na cenu a snížení objemu objednávek. 

 

P
o
č
e
t 

re
s
p
o
n
d
e
n
tů

 



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

RNDr. Marcela Havlová 

Vedoucí PR a komunikace 

marcela.havlova@czechtrade.cz  

Tel.: 724 347 474 
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