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Výhody a specifika vývozu do Francie

Výhody

• velký trh (6. největší ekonomika světa)

• bezcelní přístup v rámci EU

• rozsáhlý dovoz (vyšší než vývoz)

• zánik strojírenských kapacit zvyšující 
potřebu subdodávek ze zahraničí

• převážně pozitivní vnímání ČR a české 
výrobní kvality

Specifika

• francouzština (angličtina méně 
populární než jinde v Evropě)

• zdlouhavé administrativní postupy

• náročné pracovní předpisy 
komplikující vysílání pracovníků

• konzervativní klientela preferující 
národní značky

• přetrvávající nedůvěra k novým 
soukromým firmám z východní Evropy

• někdy ležérní přístup k organizaci 
jednání
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Další zastoupení

- kancelář agentury CzechTrade v Paříži (ředitel Vítězslav Blažek) www.czechtrade.fr

- kancelář agentury CzechTourism v Paříži (ředitelka Marie Muchová) www.czechtourism.com

- České centrum (kulturní středisko) v Paříži (ředitel Jiří Hnilica) www.czechcentres.cz/paris

- pobočky několika českých firem v různých městech, například:

Skoda France, Villers-Cotterêts
CEZ France, Toulouse
Wissner-Bosserhoff (Linet) France, Chambray-les-Tours
Lasvit France, Paříž
Topogeodis France, Belfort
Bef Home France, Strasbourg



Velvyslanectví (ZÚ) pro naše firmy

Vyřizování firemních dotazů

• telefon  +33 1 40651 342
• e-mail  commerce_paris@mzv.cz

Operativní asistence firmám
Příklady z poslední doby:

• Menší česká firma nemohla poznat, proč její nabídka do francouzského tendru nebyla přijata. ZÚ 
podle tendrového zadání doporučil opravy a doplňky. Poté byla nabídka již přijata.

• Středně velká česká firma nemohla přimět francouzského zákazníka k platbě. Po telefonické 
urgenci ze ZÚ provedl zákazník první platbu.

• Velká česká firma se potřebovala reprezentativně představit partnerům ve Francii při svém 
vstupu na francouzský trh. ZÚ poskytl své reprezentační prostory pro její recepci a rozeslal 
pozvánky jménem velvyslance.

Ekonomický zpravodaj z Francie
Čtvrtletní ekonomický informační bulletin Velvyslanectví ČR a kanceláře CzechTrade v Paříži 
rozesílaný na e-mailové adresy zájemců.

Ekonomické oddělení velvyslanectví
Václav Žilka (mobil: +33 608 36 67 99)
Irena Blanchon
Adriana Rocher



Akce Proped (Projekty na podporu ekonomické diplomacie) - plán na rok 2019

06.03.2019 Prezentace českých strojírenských subdodavatelů při veletrhu Global Industrie 
v Lyonu. Odpolední seminář, spolurealizátor agentura CzechTrade. Příležitost pro české 
vystavovatele setkat se s pozvanými potenciálními zájemci o české subdodávky.

04.04.2019 Matchmakingové fórum pro české výrobce technického textilu. Celodenní 
jednací fórum v Paříži se zájemci o společný výzkum a vývoj. Spolurealizátor 
agentura Dvorak&Svoboda Praha (www.french-commerce.com). Příležitost pro české 
účastníky setkat se s francouzskými zájemci o společný výzkum a vývoj technického textilu.

22.05.2019 Prezentace a fórum o nabídce českých strojírenských dodávek. Celodenní 
seminář v Paříži s francouzskými nákupčími strojírenských a energetických 
podniků. Spolurealizátor Defia Services Plzeň (doudet@defia-services.com). Příležitost 
pro české účastníky setkat se s francouzskými nákupčími strojírenských a energetických 
podniků.

01.-04.10.2019 Český stánek na veletrhu cestovního ruchu IFTM Top Resa v Paříži. Prezentace 
českých dodavatelů služeb v cestovním ruchu. Spolurealizátor agentura 
CzechTourism. Příležitost pro české dodavatele služeb v cestovním ruchu prezentovat se 
na veletrhu pro odbornou veřejnost.

17.10.2019 Workshop o nabídce služeb pro kongresovou turistiku v regionech ČR. Večerní 
workshop v Paříži. Spolurealizátor agentura CzechTourism. Příležitost pro české dodavatele služeb 
v kongresové turistice setkat se s francouzskými nákupčími těchto služeb.

07.11.2019 Prezentace českých dodavatelů energeticky úsporných technologií pro stavby 
při veletrhu Mondial du Bâtiment v Paříži. Odpolední seminář, spolurealizátor 
agentura CzechTrade. Příležitost pro české vystavovatele setkat se s pozvanými potenciálními 
zájemci o české dodávky.



Nabídka asistenčních služeb CzechTrade France

Kontaktní údaje CzechTrade France

• telefon  +33 6 673 105 057
• e-mail    vitezslav.blazek@czechtrade.cz

• Přehledné analýzy francouzského trhu na makro i mikro úrovni (seznamy potencionálních 
odběratelů, analýzy konkurence, zhodnocení tržního potenciálu)

• Prvotní akviziční kampaně – oslovování potencionálních odběratelů, zjišťování key decision
makers, prezentace české firmy, zjišťování zájmu o spolupráci, domlouvání osobních schůzek

• Dlouhodobá exportní asistence – řešení běžné obchodní operativy s francouzským odběratelem 
(asistence při realizaci nabídek, logistiky, pohledávek, překladatelské a tlumočnické služby)

• Zprostředkování ověřených francouzských poptávek českým firmám, organizace dodavatelských 
fór

• Organizace společných expozic českých firem na oborových veletrzích ve Francii


