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Druhá největší země EU (505 tis. km2)

14. největší ekonomika na světě

Velký trh – populace – 47 miliónů

Vzdálenost Praha – Madrid – 2.300 km

Velmi frekventovaná kamionová doprava

Dobré letecké spojení s ČR 

Pevninské Španělsko 

Baleárské ostrovy

Kanárské ostrovy

africké enklávy Ceuta a Melilla

17 autonomních oblastí – decentralizace

Vysoká kvalita života 

Regionální kontext – Španělsko



Proč Španělsko ?
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• členská země EU
• geografická poloha
• kvalitní infrastruktura, dobré spojení

• silné oslabení ekonomiky pandemií – 2020 – propad HDP o 11 %
• rozdílná kultura v obchodních vztazích
• velká konkurence
• ekonomická nerovnováha a rozdíly mezi regiony

• automobilový průmysl – implementace nových technologií
• digitalizace
• energetika – obnovitelné zdroje
• brána do Latinské Ameriky a severní Afriky

• separatistické tendence Katalánska
• byrokracie, složité administrativní procesy
• pandemie narušila firemní stabilitu – 2020 zkrachovalo téměř 
70 tisíc firem (99,8 % MSP)

Hrozby (–)

Silné stránky (+)

Slabé stránky (–)

Příležitosti (+)

Proč Španělsko?  



Politicko-ekonomické trendy
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Politicko-ekonomické trendy – makroekonomická data

Ekonomika velmi otevřená zahraničním partnerům 

Programy na podporu zahraničních investic

Podpora projektů z fondů EU

Blízká propojenost s trhy v Latinské Americe a severní Africe 

Dostatek pracovní síly - průměrný plat 2.201 € 

Španělsko
2020 2021 2022 2023 2024

Růst HDP (%) -10,8 4,5 5,4 3,9 1,8

Průmyslová produkce (% změna) -9,6 7,3 4,0 2,3 2,0

Veřejný dluh (% HDP) 120,0 120,4 115,7 113,7 113,5

Míra inflace (%) -0,3 3,0 6,5 1,2 1,5

Populace (mil.) 47,33 47,33 47,35 47,38 47,41

Nezaměstnanost (%) 15,5 15 14,2 12,9 12,4

HDP/obyv. (USD, PPP) 38 326,8 41 523,6 45 900,0 48 750,0 51 300,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) 10,8 16,1 18,5 20,7 19,0

Saldo obchodní bilance (mld. USD) -10,3 -17,6 -32,4 -38,8 -42,0

Exportní riziko OECD - - -

Konkurenceschopnost 36/63 39/64
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Export CZ  ES

Automobily

Automobilové součástky 

Přístroje automatického 
zpracování dat

Monitory a projektory 

Telefony, přístroje k přenosu dat

Export ES  CZ

Automobilové součástky 

Automobily

Vepřové maso 

Léčiva

Citrusové plody

Česko-španělská obchodní výměna

CZ-ES mld EUR Vývoz Dovoz Obrat Bilance 

2019 5,72 2,76 8,48 2,95

2020 4,17 2,66 6,83 1,51

2021 4,81 3,16 7,97 1,65

Zdroj: ČSÚ



Obchodní příležitosti
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Fondy NEXT GENERATION EU 

140 mld. € v průběhu 6 let (11 % HDP Španělska)

Plán obnovy španělské ekonomiky 

• 28 %
• Obnovitelné zdroje 

elektrické energie
• Smart grids
• Skladování elektrické 

energie

• 21 %
• Obnova bydlení
• E-mobilita
• Infrastruktura 

MIN. EKOLOGICKÉ 
TRANSFORMACE

MIN. DOPRAVY A 
MOBILITY

• 15 %
• 5G
• Digitalizace veřejné 

správy
• Digitalizace firem

MIN. HOSPODÁŘSTVÍ A 
DIG. TRANSFORMACE
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Mapa globálních oborových příležitostí

Automobilový průmysl 

Energetika

ICT

Zdravotnictví + R&D

Obranný průmysl
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Důležitý pilíř průmyslu, tvoří 12,8 % španělského exportu

Propad prodejů o 35 % oproti roku 2019

Bylo zrušeno 5 % pracovních míst v roce 2021

Na celkovém HDP země se podílí 8,5 %

Ekologická doprava a inovace (Move to Future, Green Cars España) –

strategický projekt – továrna na lithiové baterie

Aktivní podpora státu při implementaci nových technologií

Příležitosti: 

Vývoj hardwaru a softwaru pro automatizaci, optimalizaci výrobních 
procesů a dalších pokročilých systémů v Průmyslu 4.0, subdodávky, 
udržitelná mobilita, baterie, nabíjecí stanice

Příležitosti ve Španělsku – Automobilový průmysl
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Integrovaný plán v oblasti energetiky a klimatu 2021-2030

Energie z obnovitelných zdrojů – téměř 50 % (vysoký počet slunečných dní 

(10 % mixu) , dobrý větrný potenciál (23,3 % mixu), vodní 11,4 % mixu

do roku 2050 bez skleníkových plynů

Odklon od jádra – uzavření elektráren do r. 2035 

(2021 – 20 % podíl jádra na energetickém mixu)

Příležitosti: 

Subdodávky, patenty na skladování a snazší distribuci obnovitelné energie, 
řešení vedoucí k úspoře energie, inovace, údržba ekologických zařízení, sanace, 
dekontaminace, skladování jaderného odpadu.

Obnovitelný vodík je středobodem projektu a dostane se mu nejvyšší podpory z 
veřejných zdrojů ve výši 1,6 miliardy euro.

Příležitosti ve Španělsku – Energetika
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Průmysl - 15,7 % španělské ekonomiky, podíl příliš neroste

Rozpočet na rok 2022: vyčleněno téměř 6 mld. € na rozvoj a modernizaci 

průmyslu a MSP

Příležitosti:

Automatizace a digitalizace průmyslu

Big Data, Průmysl 4.0, kybernetická bezpečnost 

Plán España Digital 2025

Investice ve výši 538 mil. € na digitální propojení pro 100 % populace

Příležitosti:

Digitalizace veřejné správy

Smart řízení dopravy

Rozvoj sítě 5G

Příležitosti ve Španělsku – ICT, Smart technologie
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ES zastáncem mezinárodní obrany – průmyslové spolupráce

Rozpočet na obranu na rok 2022 je o 1 miliardu euro vyšší než v roce 
2021.

Strategický projekt vlády pro hospodářskou obnovu a transformaci –
letecký sektor – státní podpora ve výši 400 milionů euro. Zlepšování a 
vytváření technologických a průmyslových kapacit a posílení 
postavení strategického  průmyslu. 

Financování projektů R+D+I

Příležitosti:
Vojenské technologie - high-tech sektory, letectví, systémy řízení a velení, 
komunikační a elektronické systémy a software

Řízení letecké dopravy

Vybavení pro vojáky 

Příležitosti ve Španělsku - Obranný průmysl 
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Sektor dlouhodobě opomíjen

Strategický projekt vlády - Moderní zdraví - 2021 - 2023 

1, 469 miliardy euro

vývoj inovativních postupů pro zlepšení prevence, diagnostiky, léčby 
a rehabilitace pacientů, to vše personalizovaným způsobem. 
Transformace sektoru - propojení vědy a zdravotnictví s inovacemi 
a digitalizací. 

Příležitosti: 
Zdravotnické technologie, vybavení nemocnic a speciálních oddělení

Technologie 

Laboratorní vybavení

Inovativní zdravotnické pomůcky – senioři (400 tisíc míst v pečovatelských 
zařízeních – vybavení)

Příležitosti ve Španělsku – Zdravotnictví + R&D



Obchodní kultura a doporučení
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Inovativní výrobky, atraktivní prospekty a web

Inovativní, moderní, designová  a zároveň finančně dostupná 
řešení. 

Před vstupem je vždy nutné zmapování trhu.

Cena sice je důležitá, ale o případném úspěchu může ve 
Španělsku rozhodnout i design a vzhled výrobku. 

Vaše prospekty a webové stránky by měly být vždy ve španělštině 
a jasně srozumitelné a moderní. 

Důležité je představit španělskému partnerovi firemní reference.

Nejsnadněji se proniká na španělský trh prostřednictvím 
místního distributora, který má k dispozici síť obchodních 
partnerů a naprostou znalost prostředí. 

Rovněž by firma měla dbát na volbu svého obchodního zástupce.

Využívat přestávek během jednání k osobnímu rozhovoru. Osobní 
vztah se promítá i do obchodních vztahů.  
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Španělsko - obchodní kultura

Očekávání 
pružné 
reakce

Jednoznačná 
cenová 

nabídka

Důraz na 
osobní 

kontakt při 
budování 

vztahů

Zájem o 
inovace a 

nové trendy

Význam 
obchodního 
zástupce a 
místního 

distributora
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Přestože se ve firmách vyskytují anglicky či jinak hovořící lidé, 
zejména u větších firem, vždy budete potřebovat dobře 
španělsky hovořícího na jednání.

Čím menší pak firma je, tím jazyková vybavenost klesá rychleji.

Je zcela normální mít na jednání tlumočníka, který dobře 
poslouží i pro sumarizaci dohodnutého.

Pro úvodní kontakty, zejména mailové, však angličtina poslouží 
dobře.

Španělština vše usnadňuje



Akce ekonomické diplomacie 
2022
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Prezentace českého obranného sektoru (březen)

Podnikatelská mise v oblasti jaderné energetiky (květen)

FEINDEF – obranný veletrh (Madrid, květen 2023)

Projekty ekonomické diplomacie a veletrhy 2022



Kontaktní místa
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Velvyslanectví České republiky v Madridu 

Asistence českým firmám - B2G
Obchod a ekonomika | Velvyslanectví České republiky v Madridu 
(mzv.cz)

CzechTrade 
Asistence českým firmám B2B

Podpora českých firem ve Španělsku

https://www.mzv.cz/madrid/cz/obchod_a_ekonomika/index.html


Ministerstvo zahraničních věcí

České republiky

Odbor ekonomické diplomacie

Děkuji Vám za pozornost

Daniela Čapková
Velvyslanectví ČR v Madridu
Avenida Pío XII, 22-24, 28016 Madrid
Tel.: +34 91 353 18 87 /80
Email: Daniela_Capkova@mzv.cz

www.mzv.cz/madrid

mailto:Daniela_Capkova@mzv.cz

