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MÁTE unikátní
produkt?

CHCETE proniknout 
na nové trhy?

POTŘEBUJETE
spolehlivého rádce?

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU

CzechTrade 
nabízí 
Export Plus

Co Export Plus nabízí:
• podporu při budování distribuční sítě
• pomoc se zajištěním financování
• podporu při jednání s úřady či 

registraci/certifikaci výrobku
• asistenci při zajištění patentové 

a právní ochrany produktu
• asistenci při výběru místního zástupce 

a při založení pobočky
• pomoc při výběru trhů
• zjištění zájmu o produkt a zhodnocení 

souvisejících trendů a tržního potenciálu
• posouzení designu výrobku s ohledem 

na zahraniční trhy
• pomoc s marketingovou komunikací
• zpracování akčního plánu
• trénink, přípravu a exportní 

poradenství

Kontaktujte naše oborové specialisty.

CzechTrade, 
Dittrichova 21, 128 01  Praha 2

www.czechtrade.cz

Balíček na míru šitých služeb
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ÚVODEM

Vážení čtenáři,

je mi potěšením, že se již šestým rokem 
pravidelně potkáváme na stránkách Trade 
Review.

Nacházíme se v  hodně složitém období, 
kdy se denně setkáváme se zprávami 
o  nestálosti trhů a  opakovaných poli-
tických a  ekonomických turbulencích. 
Společenská solidarita by dnes vyžadovala 
dohodu lidí o  dělení nákladů. V  těžkých 
časech je ale velice těžké této shody do-
sáhnout. V  mnoha případech totiž půjde 
o dělení stále se zmenšujícího koláče, takže 
„win-win“ výsledek nebude vždy možný. 

To již pociťují třeba Italové, kterým vláda 
servíruje „otrávený karbanátek“, jak 
na  stránkách Respektu popisuje Josef 
Kašpar. Snížení životní úrovně, 45% daň 
z příjmů obyvatelstva, růst DPH o 3 %, to 
všechno jsou konkrétní dopady ekonomic-
kých potíží na italské obyvatele a podnika-
tele. Také Řekové si musí utáhnout opasky 
a  plánují další vládní škrty za  slíbených 
130 miliard eur od  zemí eurozóny, aby 
unikli bankrotu. Většina z  nich si podle 
posledních průzkumů pořád přeje zůstat 
v  EU a  doufá, že úspory vynucené za-
hraničím přinesou kýžený výsledek. Obě 
země i  sama eurozóna hledají, jak z  celé 
šlamastyky ven. Mají tak šanci přijít s no-
vým řešením, které přinese prospěch celé 
společnosti.

Ve  víru současného dění mě proto ani 
nepřekvapilo, že prestižní časopis Time 
vyhlásil osobností roku 2011 anonymní 
postavu protestanta proti zavedeným po-
řádkům. Španělské hnutí „indignados“, 
americké „Occupy Wall Street“, arabské 
jaro a velké protesty Rusů v Moskvě vedly 
některé komentátory ke srovnání s památ-
ným rokem 1968. Jedním z hlavních témat 
letošních politických a  společenských dis-
kuzí bezesporu bude hledání správné veli-
kosti státu a služeb, které mají vlády svým 
občanům poskytovat. Musím souhlasit 
s časopisem Time, že míra přerozdělování 

peněz mezi státem, firmami i občany bude 
letos jedním z nejžhavějších témat.

Ať si to tedy připouštíme více či méně, 
jsme nedílnou součástí tohoto dění. 
A i když to na první pohled třeba vypadá, 
že jsou nám všechny ty italské nebo řecké 
modely a trable na hony vzdálené, dotýkají 
se nás. Dnes si víc než kdy jindy uvědomu-
jeme Achillovu patu naší fatální závislosti 
na  exportu a  nutnost přicházet s  konku-
renceschopnými produkty za  konkuren-
ceschopné ceny. Víme, že v období přichá-
zejícího zpomalení ekonomiky, které může 
trvat déle, musíme změnit také svoji závis-
lost na  trzích „nemocné“ Evropské unie 
a snažit se zmenšit i závislost na automobi-
lovém průmyslu.

Pokud jste pravidelnými čtenáři Trade 
Review, možná si teď říkáte, že jste už ode 
mne podobné věty četli. Máte pravdu, nic 
nového vám nesděluji, snad jen s větší na-
léhavostí. Pojďte s námi hledat odbyt svých 
výrobků mimo Evropskou unii. Pojďte najít 
cesty, jak svoji produkci inovovat a  dostat 
se do  čela pelotonu i  před větší a  finan- 
čně silnější konkurenty. Nespoléhejme 
na  to, že nám zatím odbyt v  Evropě jakž 
takž funguje. Slovy klasika: situace se mění 
každým okamžikem. S  odstavením jader-
ných elektráren a  zdražením energií totiž 
pravděpodobně bude rychleji klesat také 
konkurenceschopnost německých výrobků, 
což pocítí i čeští exportéři. 

Proto se letos Trade Review v duchu nové 
exportní strategie soustředí především 
na  mimoevropské trhy. První číslo jsme 
například z  větší části věnovali Rusku, 
které se po vstupu do WTO stává pro další 
naše firmy významnou příležitostí. V  ná-
sledujících vydáních se pak můžete těšit 
například na informace o exportních mož-
nostech v  Indii, Turecku, Kazachstánu, 
Mexiku, Latinské Americe, asijských ze-
mích či Jižní Africe. 

Stále více se na stránkách našeho časopisu 
chceme zaměřovat na  jednotlivé obory 

a  hledat pro vás nové signály a  trendy, 
které by vás mohly přivést k  neobvyklým 
nápadům a příležitostem. Prostřednictvím 
příběhů úspěšných exportérů vám přine-
seme spoustu zkušeností přímo z  export-
ního „bojiště“. A dáme větší prostor našim 
partnerům na poli státní podpory exportu, 
ať už je to Ministerstvo průmyslu a  ob-
chodu ČR, Česká exportní banka nebo 
EGAP. 

Na  závěr si dovolím vypůjčit myšlenku 
Petra Gandaloviče z  našeho rozhovoru, 
kde mimo jiné říká, že nastal čas, kdy by-
chom si měli přestat hrát každý na  svém 
písku. K  úspěchu nás může přivést pouze 
spojení sil. Nehledejme to, co nás rozdě-
luje, ale spolupracujme. Budoucnost české 
ekonomiky máme ve svých rukou.

 

Ivan Jukl
generální ředitel CzechTrade
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S Adresářem 
exportérů 
ANO!

Jsou vaše produkty vidět 
v zahraničních vyhledávačích?

Umíte oslovit zahraničního 
zákazníka šesti jazyky?

Výhody Adresáře exportérů
■ Více než 75 % návštěvníků je ze zahraničí. 
■ Adresář prezentuje 200 zastupitelských úřadů
■ České republiky, navíc s Adresářem exportérů
■ aktivně pracují zahraniční zástupci  
■ CzechTrade z více než 30 zemí světa.
■ Zápisem v Adresáři exportérů snadno 
■ a levně rozšíříte firemní 
■ webovou prezentaci o další jazyky. 

http://exporters.czechtrade.cz

Vaše efektivní propagace v zahraničí

+Přidat firmu
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Neměli bychom si hrát  
každý na svém písku

Petr Gandalovič je od loňského léta velvyslancem naší republiky v USA. 

Kromě velvyslanectví, generálních konzulátů a sítě honorárních konzulů 

koordinuje i činnost kanceláří státních agentur v USA: Českého centra, 

CzechTourismu, CzechInvestu a CzechTrade. Získat tedy jeho názor 

na práci tohoto systému bylo pro mě velmi inspirující.

Vaše diplomatická zkušenost s  Ame-
rikou začala již v letech 1997 až 2002, 
kdy jste byl generálním konzulem ČR 
v New Yorku. Čím je současná Amerika 
ekonomicky jiná oproti té, kterou jste 
tehdy opouštěl?

Odjížděl jsem ze Spojených států necelý 
rok po útocích na World Trade Center – 
v době, kdy byla země ještě v šoku a eko-
nomika v důsledku těchto útoků výrazně 
poklesla. Celé předcházející období však 
bylo ve  znamení ekonomického růstu, 
taženého technologickým pokrokem 
především v  oblasti internetu. Dopady 
toho šoku, zejména dvě vyčerpávající 
války v Iráku a Afghánistánu, se následně 
zkombinovaly s  krizí roku 2008, takže 
dnes vidíme úplně jinou Ameriku, tako-
vou, která zápasí s  vysokou nezaměstna-
ností a hledá cesty, jak znovu nastartovat 
ekonomický růst.

Můžeme říct, že jste jako velvyslanec 
uživatelem celého systému českých 
státních agentur v  USA. Je něco, co 
byste na  něm změnil nebo upravil? 
A  jak podle vás tento systém slouží 
svým klientům, tedy českým občanům, 
firmám a celé České republice?

Myslím, že klíč k  úspěchu České repub-
liky na  americkém trhu spočívá právě 
v  té koordinaci. Je nás příliš málo na  to, 
abychom si každý hráli na  svém písku, 
a  proto jsem přesvědčen, že musíme své 
síly spojovat. Respektuji specifické schop-
nosti každé z  těchto institucí, ale jsem 
přesvědčen, že je třeba hledat společnou 
„message“.

Pro české firmy může být vstup na trh 
USA velmi náročný, a  proto je vždy 
dobré, když se spojí síly více zástupců 
státu v  zahraničí. Jak v  tomto směru 
hodnotíte spolupráci svého zastupi-
telského úřadu se zahraniční kanceláří 
CzechTrade v USA?

Myslím, že právě ono spojování sil je klí-
čem k  úspěchu. Amerika je moc velká 
na  to, abychom zde působili odděleně, 
a  proto kladu velký důraz na  vzájemnou 
informovanost, koordinaci činností a vzá-
jemné propojování informačních sys-
témů. Určitě můžeme vždy mnoho zlep-
šovat, koneckonců to je i smyslem našich 
jednání.

Z  Ameriky vždy přicházely nejno-
vější vědecké, společenské, kulturní 

ROZHOVOR IVANA JUKLA

Mgr. Petr Gandalovič (*1964)  

je od roku 2011 velvyslancem ČR v USA. 

Předtím byl členem vlády ČR a poslancem 

Poslanecké sněmovny ČR. 

V letech 1997–2002 působil jako  

generální konzul ČR v New Yorku.

Dnešní Amerika 
hledá cesty, jak 
znovu nastartovat 
ekonomický růst.
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nebo ekonomické trendy. Agentura 
CzechTrade nově pracuje s  metodou 
foresightu. S  její pomocí se snaží 
identifikovat vznikající trendy a infor-
movat o  nich české firmy, aby je ko-
merčně využily změnou nabídky nebo 
vývojem nových výrobků a  služeb. 
Narazil jste v poslední době na nějaké 
trendy nebo informace, které vás zau-
jaly a o nichž si myslíte, že představují 
příležitost pro české firmy v USA?

Hlavní příležitost vidím v internetu a so-
ciálních sítích. Navíc jsem přesvědčen, že 
musíme maximálně využívat nové tech-
nologie – většina Američanů dnes pou-
žívá chytré mobily s možnostmi přístupu 
na  internet a  sociální sítě. Právě tam je 
největší prostor pro prezentaci a  my jej 
musíme umět využít.

Obávám se, že ve  skutečnosti tyto mož-
nosti zdaleka nevyužíváme a žijeme stále 
spíše ve  světě brožurek a  letáčků. Přitom 
se nám zde nabízí mnoho úspor. Lidé, 
kteří by plnili různé stránky nebo sítě, 
mohou klidně sedět v  Praze a  přijímat 
pouze doporučení od  vyslaných pra-
covníků, kteří jsou samozřejmě neza-
stupitelní, protože mají zpětnou vazbu 
z terénu.

Vládní strategie mezinárodní konku-
renceschopnosti usiluje o  cestu „zpět 
na  vrchol“, tj. aby Česká republika 
v roce 2020 patřila mezi dvacet nejvy-
spělejších ekonomik na  světě. Které 
země v  USA podle vás nejvíce pomá-
hají svým domácím ekonomikám a fir-
mám a co z toho by měla ČR dělat také?

Pro mne je nejlepším příkladem sa-
motná zahraniční služba USA, jak vi-
díme v  osobě velvyslance Normana 
Eisena v  Praze. Je tam osobní nasazení, 
tah na  branku a  samozřejmě i  odborná 
příprava. Hodně je to o  komunikaci se 
samotnými firmami. V  případě ČR je 
však třeba vidět to, jak silně jsme prová-
zaní s EU a především s Německem. To 
žádná proexportní politika nezmění, ale 

na  druhé straně bychom neměli vzdá-
vat žádný trh, neboť nám to rozšiřuje 
příležitosti.

Podpora českých firem ve  Spojených 
státech a snaha o přilákání amerických 
firem do  ČR patří k  důležitým úkolům 
velvyslance. Jsou české firmy, s  nimiž 
jste nyní v  kontaktu, jiné než během 
vašeho působení v  New Yorku? Jsou 
sebevědomější a  dravější, mají větší 
přehled o  americkém trhu, jsou lépe 
připraveny na požadavky takto nároč-
ného trhu a mají dostatek konkrétních 
informací? V čem se ještě mohou naše 
firmy zlepšit, čím může pomoct stát?

Jsem přesvědčen, že firmy, které dnes 
na  americký trh vstupují, jsou pod-
statně vyspělejší než ty, které jsem zde 
viděl před deseti lety. Tehdy to byly 
spíše pokusy, dnes se jedná o  promyš-
lené investice společností jako Mitas či 
Linet. V oblasti IT bych jmenoval Javlin. 
Na druhé straně je třeba říct, že je to po-
řád velmi málo na  to, jaké příležitosti 
americký trh poskytuje, a  proto vidím 
jako výzvu, abychom počet českých fi-
rem zde výrazně zvýšili.

Nakonec malá vzpomínka na  budouc-
nost: když vás v  únoru 2013 oslovíme 
se žádostí o  zhodnocení roku 2012, 
o čem si myslíte, že budete mluvit z po-
hledu americké ekonomiky, Ameriky 
jako země a česko-amerických vztahů?

Bude to hodně záležet na  vývoji ekono-
miky. Dnes vidíme na  americké straně 
řadu pozitivních trendů, v  Evropě se 
bohužel stále těžko vyrovnáváme s  krizí 
eura. Věřím, že v  roce 2013 už to bu-
deme mít za sebou a budeme hledat pří-
ležitosti ke  vzájemné spolupráci. V  této 
oblasti je třeba mnoho udělat, vždyť 
USA a  EU nemají ani vzájemnou do-
hodu o  volném obchodu ani o  ochraně 
investic. To bychom měli do  budoucna 
změnit.

Za rozhovor děkuje Ivan Jukl.

Myslím, že právě ono 
spojování sil je klíčem 
k úspěchu.

ROZHOVOR IVANA JUKLA

Generální konzulát v Chicagu připravuje 
ve  spolupráci s  agenturou CzechInvest 
České technologické dny v  Chicagu. 
Akce se koná ve  dnech 27.–28. března 
v  prostorách Univerzitního technolo-
gického parku při Illinois Institute of 
Technology v  Chicagu, a  to pod zášti-
tou ministra zdravotnictví Leoše Hegera 
při příležitosti jeho cesty do  USA. Oba 
partneři se dohodli na  oborovém za-
měřením BioMed a Pharma s přesahem 
do nanotechnologií.

CzechInvest oslovil několik desítek po-
tenciálních účastníků, připravil kolem 
patnácti podrobných profilů českých 
bio a nanofirem, které by typově zamýš-
lené spolupráci vyhovovaly. Zpracoval 
podrobný rozbor celého sektoru v  ČR 
a  sektorově orientované brožury, 
dále odkazy na  podrobné profily vel-
kých českých vědeckých infrastruktur 
(BioMedReg, CEITEC, ICRC aj.), příklady 
již existující významné česko-ame-
rické spolupráce (Gilead) a  zastřešující 
české klastry (MedChemBio, CzechBio 
a  Nanomedic) a  také podrobný profil 
Jihomoravského kraje (Brno Research 
Navigator). Protože v  Chicagu funguje 
zahraniční kancelář CzechTrade, bude 
organizátorům a  zúčastněným čes-
kým firmám poskytovat asistenci také 
CzechTrade. 

PRO PODROBNĚJŠÍ INFORMACE 
O AKCI KONTAKTUJTE:
CzechInvest
Jiří Krechl, jiri.krechl@czechinvest.org
Tel.: 296 342 500

Generální konzulát ČR v Chicagu
chicago@embassy.mzv.cz
ctd.seminar@gmail.com
Tel.: +1-312-861-1037, l. 107

Velvyslanectví ČR ve Washingtonu
washington@embassy.mzv.cz
Tel.: +1-202-274-9100

ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ 
DNY V CHICAGU
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TRENDY

Amerika udává směr
Využívání sociálních médií jako nástroje pro efektivní komunikaci se stávajícími 

a  potenciálními zákazníky je založeno mimo jiné i  na  změnách v  nákupním 

chování spotřebitelů.

Podle Brianny Swales ze společnosti 
Vantage Communications je prokázáno, 
že uživatelé sociálních sítí se při svém 
nákupním rozhodování třikrát více řídí 
názory opinion leaderů (peerů) než re-
klamou. A  průzkumy zároveň dokazují, 
že využívání sociálních médií významně 
zvyšuje přechod uživatelů na  webové 
stránky firmy, a  tím i  jejich návštěv-
nost. Změny v  chování spotřebitelů 
se zkrátka dějí (v  některých obo-
rech intenzivněji než v  jiných) 
a firmám nezbývá než na tento 
trend reagovat. Důležité jsou 
přitom zejména tři etablované 
komunikační platformy – Twitter, 
Facebook a  LinkedIn, které by se 
firmy měly naučit maximálně vyu-
žívat ve svůj prospěch.

Twitter
Více než 200 milionů uživatelských 
účtů, více než 180 milionů unikátních 
návštěvníků každý den, to je Twitter. 
Jeho potenciál je zvláště v  publiko-
vání novinek nebo studií z  oboru, sle-
dování hlavních názorových proudů, 
důležitých diskuzních skupin z  růz-
ných oblastí, oborové nebo produktové 
specializace.

Díky vyhledávání je možné sledovat 
různé diskuze a  konverzace na  určené 
téma. Důležité je zapojit do  diskuze 
o vaší firmě a vašich produktech i běžné 
uživatele (a  to jak zajímavými informa-
cemi a novinkami z oboru, tak například 
i pomocí spotřebitelských soutěží), a sice 
zábavnou a poutavou formou. Podstatná 
je správná segmentace cílové skupiny 
(například za  pomoci klíčových slov 
a  idiomatických frází). Twitter je záro-
veň vynikající nástroj, jak být v přímém 
kontaktu se spotřebiteli, získat jejich 
názory na  konkrétní produkty a  mo-
difikace nebo požadavky na  funkčnost 
a další charakteristiky produktů.

Facebook
Tato sociální síť se pyšní více než 
500  miliony aktivních uživatelů. Její 
potenciál spočívá v  budování značky, 
navázání a  rozvoji kontaktů se spotře-
biteli, budování vztahů se zákazníky, 
interaktivní zpětné vazbě. Díky sdílení 
fotek a  videí je možné dodat prezen-
taci vaší firmy a  vaší značky osobitost 
a  originalitu (tzv. Facebook marketing). 
Je vhodné, aby se vaše společnost 
v  rámci prezentace na  síti 

Facebook stala uznávaným zdrojem 
novinek, informací a  názorů z  daného 
oboru.

LinkedIn
Má více než 100 milionů uživatelů. 
Zahrnuje i  profily manažerů 500 nej-
větších společností roku 2010 časopisu 
Fortune. Jedná se o  významný profesio-
nální nástroj pro budování osobní a kor-
porátní značky, networking, navázání 
a  rozvoj kontaktů, zapojení do  význam-
ného demografického segmentu, získá-
vání informací (Learn & Share).

Pro zvýšení efektivity prezentace v rámci 
této sítě je vhodné zapojit se do  před-
ních členských a diskuzních skupin v da-
ném oboru, sledovat dění na odborných 
fórech, aktivně se angažovat v  oblasti 
odborné informovanosti („Answers & 
Polls“), pravidelně aktualizovat svůj 
profil, a to nejlépe propojením s dalšími 
sociálními médii. LinkedIn je dále vhod-
ným nástrojem pro sledování profilů lidí 
a firem.

Kvalitní a  srozumitelné manuály pro 
správné používání sociálních mé-

dií a  správné chování uživatelů 
na  sociálních sítích má kromě 

společností Intel, IBM a  Oracle 
i  společnost KODAK. Všechny 

tyto manuály jsou veřejně do-
stupné a  mohou být nejen 
inspirací pro využívání so-
ciálních médií v rámci vaší 
firmy, ale mapují i  pří-
padná rizika v  chování 
uživatelů na  sociálních 
sítích.  

Zuzana Pittnerová

vedoucí zahraniční kanceláře

CzechTrade Chicago, USA

zuzana.pittnerova@czechtrade.cz

Trénink začínajícího exportéra do USA

zdravotnická technika a dodávky  

do zdravotnictví

Začínáte nebo máte zájem začít s exportem 

produktů z oblasti zdravotnické techniky 

do USA?

Termín konání: 29. 5. 2012, 9.00–16.00

Místo: CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2

Pro informace o možnostech účasti  

na semináři kontaktujte:

Danu Šourkovou, specialistku  

exportního vzdělávání

E-mail: dana.sourkova@czechtrade.cz

Tel.: +420 224 907 529



T R A D E R E V I E W 1/ 2012 9

ČIA NEWS

OHL ŽS bude stavět ruskou 
železnici

Společnost OHL ŽS podepsala s  ruskou 
Jamalskou železniční společností smlouvu 
na výstavbu železničního úseku Obskaja–
Salechard–Nadym, včetně mostu přes 
řeku Ob. OHL ŽS bude plnit roli ge-
nerálního dodavatele. Hodnota kon-
traktu přesáhne 1,5 miliardy eur (zhruba 
38 miliard Kč). 

Realizace bude zahájena po  dořešení fi-
nancování z české a ruské strany. Podpis 
kontraktu je tedy podle společnosti OHL 
ŽS úzce spojen s  podpisem mandátu 
České exportní bance k  účasti na  finan-
cování projektu spolu s  českými a  rus-
kými komerčními bankami. 

Alta vybuduje v Rusku závod 
na výrobu metanolu 

Tuzemská společnost Alta postaví 
v Rusku závod na výrobu metanolu s ka-
pacitou 600 tisíc tun za  rok. Kontrakt, 
jehož finanční výše přesahuje šest mi-
liard Kč, uzavřeli představitelé společ-
nosti s  firmou ZAO Uralmetanolgroup. 
Zakázka zahrnuje zpracování projektové 
dokumentace, dodávku technologického 
zařízení či stavební a  montážní práce. 
Realizace projektu má být zahájena v le-
tošním roce. Závod by měl být uveden 
do provozu v roce 2015. 

Zhruba 70 % objemu investice bude podle 
společnosti Alta financováno úvěrem 
od České exportní banky v rámci projek-
tového financování. Poskytnutý úvěr bude 
pojištěn u EGAP. Na realizaci projektu se 
kromě Alty, která vystupuje v  roli EPC 
kontraktora, budou podílet české inžený-
ringové a dodavatelské firmy. 

ZKL bude vyrábět ložiska pro 
indickou železnici

Výrobce ložisek ZKL dosáhl v roce 2011 
tržeb za  prodej ve  výši 1,52 miliardy 
Kč. V  meziročním srovnání se jedná 
o  nárůst 21,5 %. Ukazatel EBITDA činil 

v  minulém roce 189 milionů Kč. Podíl 
exportu společnosti tvoří zhruba 90 %. 
Podle společnosti výsledky podpořily 
nově uzavřené zakázky. Mezi ně patří na-
příklad uzavření dohody s  indickým in-
vestorem o  výrobě ložisek pro indickou 
železnici. 

Největší úspěch v zahraničí 
má Koh-i-noor s uměleckým 
sortimentem
Exportní prodeje společnosti Koh-i-noor 
Hardtmuth meziročně vzrostly o  5 %. 
Informovala o  tom společnost s  tím, že 
největší nárůst zaznamenaly prodeje 
v  Mexiku (200 %), Izraeli a  Estonsku 
(60 %) a  Austrálii (50 %). Jak uvedla 
manažerka exportu společnosti Zdeňka 
Žánová, loňský rok byl z  exportního 
hlediska úspěšný i  vzhledem k  zahájení 
prodejů na nových trzích, a to například 
v Peru, Ekvádoru či Arménii. 

Podle Žánové mezi nejúspěšnější ex-
portní produkty společnosti patří dlou-
hodobě umělecký sortiment. V  loňském 
roce firma zaznamenala rekordní zájem 
zejména o akvarelové umělecké pastelky 
Mondeluz. 

ČKD Kompresory 
předpokládají letos tržby 
přes jednu miliardu korun 

Společnost ČKD Kompresory dosáhla 
v  roce 2011 tržeb na  úrovni zhruba 
1  miliardy Kč. Podle představitelů firmy 
by se tržby v  letošním roce měly zvýšit 
na  1,04 miliardy Kč. Zhruba 79 % bude 
podle očekávání tvořit export. ČKD 
Kompresory mají v  současné době na-
smlouvány zakázky v  celkovém finanč-
ním objemu 1,5 miliardy Kč. 

Paramo chce vyvážet 
na Ukrajinu a do Pobaltí

Pardubická rafinerie Paramo jedná 
v  současné době s  potenciálními zahra-
ničními odběrateli olejů a  plastických 

maziv například z  Ukrajiny, pobalt-
ských republik, Rakouska nebo Francie. 
V kontaktu je rafinerie rovněž s obchod-
ními partnery v  několika státech Asie 
a Afriky. Paramo ke  své exportní strate-
gii dále uvedlo, že v  průběhu roku 2011 
začalo nabízet oleje na ruském, srbském 
a švédském trhu. 

Společnost své produkty vyváží v  sou-
časnosti do  více než 20 zemí. Mezi nej-
větší exportní trhy firmy patří Slovensko, 
Německo a Maďarsko.

Asociace exportérů:  
Letos bude hlavní udržet 
získaná teritoria  
Rok 2011 byl z pohledu Asociace expor-
térů velice úspěšný. Podle předsedy aso-
ciace Jiřího F. Grunda je již nyní zřejmé, 
že se obchodní bilance dostala na histo-
rické maximum. Rok 2012 však podle 
něj nebude tak optimistický, a  to vzhle-
dem k  situaci v  eurozóně. Důležité prý 
bude hlavně udržet již získaná exportní 
teritoria, případně opět s  rozvahou ob-
novovat vztahy se zeměmi SNS. 

EGAP zaplatil loni stovky 
milionů korun na pojistných 
událostech  
Exportní garanční a  pojišťovací společ-
nost (EGAP) v  loňském roce vyplatila 
celkem 885 milionů Kč na  pojistných 
plněních, především za  nesplácené ex-
portní úvěry. 

Nejvyšší objem pojistného plnění v sou-
vislosti s nespláceným úvěrem byl na do-
dávku cementárny do  Kazachstánu 
(217 milionů Kč) či dodávky dílů pro 
elektrárny a  zařízení pro niklové doly 
na Kubu (117 milionů Kč). Na dotaz ČIA 
to uvedl ředitel odboru PR a  komuni-
kace Vlastimil Nesrsta, který doplnil, že 
došlo také k  vyplacení 100  milionů Kč 
za  nesplácený úvěr na  dodávku sklárny 
do Ruska.  

CENTRAL AND EASTERN 
EUROPE NEWS
 Týdně e-mailem v anglické verzi:  Investments | Companies | Economy

VOUCHER

1 měsíc ZDARMA

Objednávejte na helpdesk@cianews.cz, předmět: Trade Platnost do 31. 3. 2012www.cianews.cz
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Naučme se dívat za horizont
Zpráva ČTK z prosince letošního roku by klidně mohla znít takto: „Na summitu 

prezidentů a předsedů vlád zemí G20 se americký prezident Mitt Romney shodl se 

svým čínským protějškem Xi Jinpingem, že uzdravení světové ekonomiky závisí na větší 

rozpočtové odpovědnosti Spojených států a pokračujícím úvěrování Číny. Německá 

kancléřka Angela Merkelová nenašla pochopení u francouzského prezidenta Francoise 

Hollanda pro další zpřísnění rozpočtových pravidel ustavující se Evropské federace.“ 

Nové instituce, neznámá jména? I takto může svět vypadat na konci tohoto roku.

Prezidentské volby se letos konají v USA, 
ve Francii a vedení se vymění i v Číně. Jak 
dopadne volba prezidenta v  Rusku, není 
příliš velká hádanka, a to i přesto, že pro-
testy v  Moskvě na  konci loňského roku 
po  dlouhé době zatřásly spícím med-
vědem. Noví premiéři se nedávno ujali 
funkce i ve Španělsku a Itálii, Egypťané se 
jméno vítěze voleb teprve dozví a občany 
v  důležitých ekonomikách Jižní Koreje 
a  Mexika také čeká cesta do  volebních 
místností. Světová ekonomika na začátku 
roku pokračuje ve  své nevypočitatel-
nosti a  vystrašení investoři byli v  lednu 
dokonce ochotni platit za  to, že si mohli 
svoje peníze uložit do německých dluho-
pisů. Rok 2012 bude jistě zajímavý.

Smělý pohled mořeplavců

Národy s  vlastním mořem mají výhodu: 
jsou denně konfrontovány s  velkým svě-
tem, o  zaoceánských cestách a  dobro-
družstvích si odmalička vypravují příběhy 
a za své hrdiny mají mořeplavce a objevi-
tele nových světů. Ti pro dosažení svých 
snů museli bojovat s mořskými obludami, 
hledat štěstí za horizontem oceánu, vypo-
řádávat se s  nepřáteli a  dosáhnout napl-
nění cestou odříkání a osobního nasazení. 
Což je ideální průprava pro byznys.

Schopnost vidět za  horizont (nebo se 
o  to aspoň pokoušet) je spíše umění 

než znalost, která se dá naučit ve  škole. 
Sledování a  vyhodnocování signálů, dis-
kuze a  spory nad jejich významem pro 
firmu a  její okolí a  přesvědčování vlast-
ních lidí, že toto je ta správná cesta, to 
všechno odlišuje zajímavé a  dobré firmy 
od  těch, co jen jako subdodavatelé závisí 
na úspěchu jiných. Jen odvážní šéfové fi-
rem řeknou lidem tak otevřeně, jak to 
před dvěma roky udělal CEO Samsungu 
Lee Kun-hee, že většina jejich výrobků 
bude do  deseti let minulostí. Aby firma 
přežila, musí vymyslet nové produkty, 
osvojit si nové dovednosti a  najít nové 
partnery.

Foresight místo moře

Vymyslet si nový výrobek nebo pozměnit 
stávající a  jít s ním na trh, to je úkol pro 
novodobé české mořeplavce. Přesvědčit 
lidi ve firmě, že má smysl pustit se do ně-
čeho neznámého, že to není ztráta času, 
ale velké dobrodružství, které může po-
moct k  tomu, že se česká ekonomika 
do roku 2020 stane jednou z dvaceti nej-
vyspělejších ekonomik na  světě. A  to je 
opravdu velká věc, na  kterou si troufnou 
jen někteří.

Takovým firmám pomáhá CzechTrade 
hledat budoucí příležitosti a  trendy 
na  české poměry jedinečným projektem 
Foresight. Mimo jiné tím naplňuje úlohu, 

FORESIGHT

Ivan Jukl
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kterou mu ministerstvo průmyslu a  ob-
chodu určilo ve  strategii mezinárodní 
konkurenceschopnosti. V  současnosti 
například pro jednu českou firmu zpraco-
váváme foresight k e-mobilitě a sektoroví 
konzultanti dostávají pravidelné průběžné 
zprávy o  nejnovějším vývoji ve  svém 
oboru. O  ty se dělí s  klienty CzechTrade 
a  společně pak hledáme jejich praktické 
využití pro naše firmy.

Osobně mě v  poslední době z  nasbíra-
ných signálů zaujala tvorba umělých po-
travin včetně masa (šance pro výrobu 
levných potravin pro chudé v  Africe?), 
agresivní nástup německých automobilek 
na  americký trh (nesníží to objednávky 
od českých subdodavatelů, když část vozů 
se bude místo v Německu vyrábět přímo 
v USA?) a nahrazování části práce nedo-
statkových a  drahých doktorů levnějšími 
a  na  tuto činnost stejně kvalifikovanými 
sestrami (inspirace pro ministra zdravot-
nictví?). Být firma, zvedám už telefon, 
volám na CzechTrade a ptám se: „Jaké pro 
mě máte trendy?“  

Jaká bude budoucí  
energetická mapa světa?
Finančně náročné investice s dlouhou životností, 

které mají značné ekonomické, politické i sociální 

dopady, to je energetika. Vědět, kolik a kde se bude 

těžit a spotřebovávat ropy, které země zvýší těžbu uhlí 

a které budou dotacemi podporovat obnovitelné zdroje, 

kde poptávku po elektřině potáhne průmysl a kde 

domácnosti, to vše jsou zlatem ceněné informace. 

2030 začíná nyní

Jen v  málokterém oboru se ekonomické 
změny, jimiž svět prochází posledních 
třicet let, projevují tak výrazně jako právě 
v  energetice. Čínská „továrna na  ab-
solutno“ spotřebovává stále větší podíl 
světových surovin a  země jako Indie, 
Turecko a  Rusko plánují rozsáhlé inves-
tice do energetiky, aby snížily svoji závis-
lost na cizích zdrojích a zajistily dostatek 
energie pro svůj průmysl a  domácí oby-
vatele. Když americký prezident cestuje 
do  Pekingu, Dillí nebo Istanbulu, dopro-
vázejí ho představitelé největších americ-
kých ropných korporací a  čínská vláda 
otevřeně podporuje nákupy surovino-
vých nalezišť v  cizině z  kapes spořivých 
Číňanů. Období levné energie skončilo, 
dostat ropu ke konečnému zákazníkovi je 
stále těžší a dražší. Přitom jen loni vydaly 
vlády na  celém světě 400 miliard dolarů 
na dotace pro fosilní paliva.

A všechno bude jinak

Energetická mapa světa bude v roce 2030 
nejspíš vypadat jinak, než bychom si dnes 
představovali, u  předpovědí budoucího 
vývoje se totiž prognózy přesně vyplní 
jen málokdy. Ve  foresightu se ale říká: 
„Nikdy nevíš, odkud přijde divoká karta.“ 

Odchylka není chybou, špatné výcho-
disko ale ano. Proto je důležité ukázat, 
z  jakých východisek se bude energetická 
budoucnost formovat a  které faktory ji 
ovlivní nejvíce. Budoucnost si totiž tvo-
říme sami a  dnes, v  našem podnikání 
i našich životech.

FORESIGHT

Tomáš Hart a tým CzechTrade Foresight

Ing.  Ivan Jukl, MBA, je generálním 
ředitelem agentury CzechTrade.

Ing. Tomáš Hart je poradcem  
generálního ředitele CzechTrade.
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FORESIGHT

SIGNÁLY PRO ATOMEX
Atomex je sdružení výrobců zařízení pro jadernou energetiku. Jeho členové zajišťují 

projekční a konstrukční práce včetně dodávek materiálů a polotovarů pro energetické 

projekty doma i v zahraničí. Dodávají tlakové i netlakové ocelové nádrže, vyrábí jeřáby, 

ocelové konstrukce a potrubí pro energetiku, chemický a petrochemický průmysl. Atomex 

sdružuje 2150 zaměstnanců, souhrnný roční obrat je 5–6 miliard korun ročně. S asistencí 

CzechTrade se členové Atomexu zajímají o energetické investice v zahraničí a obchodní 

příležitosti s tím spojené. Některé ze signálů CzechTrade vám přinášíme na této dvoustraně.

Členy Atomexu jsou k dnešnímu dni firmy 
AURA, a.s., BAEST, a.s., B&Bartoni, s.r.o., Best  

Consulting, s.r.o., FirstNet, a.s., FK systém, s.r.o., DEL, a.s.,  

H Project, s.r.o., Královopolská, a.s., LAPP KABEL, s.r.o., 

LVOS, s.r.o., MBNS-International, s.r.o., MICo, s.r.o.,  

ZVU POTEZ, a.s.

Výkonným ředitelem sdružení je Ing. Jan Bartošic.

NA JIHU TURECKA BUDE 
POSTAVENA JADERNÁ 
ELEKTRÁRNA

Signál CzechTrade: Od  70. let vznikaly 

v Turecku plány na  výstavbu jaderné elek-

trárny, a  to v  oblasti Akkuyu v  jižní části 

země. Rozhodnutí bylo dlouho odkládáno. 

V  současnosti se otázka jaderné energie 

stává pro Turecko klíčovou. Po  dlouhole-

tých specifikacích kritérií pro vybudování 

a  provoz zařízení byla podepsána dohoda 

mezi Ruskem a  Tureckem o  spolupráci při 

výstavbě a  provozu jaderné elektrárny. 

Podle zahraniční kanceláře CzechTrade 

v  Turecku bude celý projekt (stavba, pro-

voz a  vyřazení z  provozu) zastřešovat 

společnost Akkuyu NGS Elektrik Uretim 

Corp., založená za  tímto účelem v  roce 

2010 Ruskem. Stavba by měla započít roku 

2013, přičemž první reaktor by měl být 

v  provozu již roku 2019. 

Jde o  čtyři reaktory typu  

VVER-1200/491) (AES-

2006) s  celkovým výko-

nem 1200 MWe. Dostavba 

je plánována na  rok 2022. 

Palivo by mělo být do-

dáváno z  Ruska, jaderný 

odpad bude posléze posí-

lán také do  Ruska. Do  bu-

doucna počítá Turecko 

s  výstavbou dalších jader-

ných elektráren.
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Komentář Atomexu:

Je potřeba zjistit, zda 

ruská strana bude vy-

užívat turecké firmy 

a které české společnosti 

by nabídly odbornou 

podporu a kooperační 

spolupráci pro turecké 

firmy. S Atomstrojexportem 

a Rosatomem máme uza-

vřeny dohody o spolupráci.

AMERIČTÍ GIGANTI Z OBLASTI 
ENERGETIKY BUDOU 
INVESTOVAT V TURECKU

Signál CzechTrade: Podle zahraniční kan-

celáře CzechTrade v  Turecku roste zdejší 

sektor obnovitelných zdrojů rychleji než 

v  okolních zemích. V  souvislosti s  tím ne-

dávno zemi navštívili zástupci 17 americ-

kých společností z  oblasti solární a  větrné 

energie, chytrých sítí a  dalších alternativ-

ních zdrojů. Patří mezi ně například Solar 

Reserve, AES Energy, Clipper 

Wind, General Electric a  nebo 

Megtec.

Turecko – energetika

Komentář Atomexu:

Turecko bude patřit k nej-

důležitějším zemím světové 

energetiky v 21.  století. 

Aby z toho dokázaly 

těžit i české společnosti, 

bude Turecko patřit 

k našim prioritám, služby 

CzechTrade v Istanbulu 

budeme využívat více než 

dosud. Podporu českých 

ekonomických diplomatů 

využijeme také.
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SPOLEČNOST LIPETSK SZ 
SCHVÁLILA PĚT NOVÝCH 
PROJEKTŮ

Signál CzechTrade:

Zahraniční kancelář 

CzechTrade v  Rusku 

předvídá další roz-

voj zvláštní ekono-

mické zóny Lipetsk 

400 km jihozápadně 

od  Moskvy. Dozorčí 

rada Lipetsk SEZ totiž 

oznámila pět nových 

investičních projektů. 

V  současnosti v  zóně 

působí 18 společností 

z  Ruska, Itálie, Belgie, 

Japonska a  Německa, 

přičemž celkové investice přesahují 

1,7 miliardy dolarů.

Nejdůležitější je projekt na  výrobu 

mikroprášku z  křemíku, který před-

ložila společnost Silicon Carbide 

Technology. Mikroprášek, který se po-

užívá např. při výrobě solárních bate-

rií, je v současnosti do Ruska dovážen. 

Továrna by měla začít fungovat v roce 

2013 a  vytvoří přibližně 300 nových 

pracovních míst. Celkové investice se 

odhadují na  65 milionů dolarů. Další 

společnost, Lanksess Lipetsk, plánuje 

výstavbu továrny na  výrobu kom-

ponent pro pneumatiky. Investice 

se odhadují na  6,8 milionu dolarů. 

Společnost Intelpro schválila projekt 

s předpokládanou investicí 13 milionů 

dolarů na  výrobu vysoce přesných 

komponent pro výrobu průmyslových 

strojů a výrobků pro vojenský průmysl.
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Komentář 
Atomexu:

Tento signál 

může být zají-

mavý pro naše 

dodavatele strojů 

a zařízení, buď 

členy Atomexu 

nebo jiné české 

společnosti.

PRVNÍ JADERNÁ ELEKTRÁRNA 
VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH 
EMIRÁTECH

Signál CzechTrade: Podle ministra energetiky 

Spojených arabských emirátů potřebují mít SAE ener-

getický program s  významnou rolí jaderné energie. 

Jaderný program se bude rozvíjet díky spolupráci mezi 

státní firmou Emirates Nuclear Energy Corp. a  jihoko-

rejskou Korea Electric Power Corp., celkem by měl stát 

přibližně 30 miliard dolarů. V plánu je výstavba jaderné 

elektrárny (v regionu vůbec první), jejíž první reaktor by 

měl být uveden do  provozu v  roce 2017. Cílem je, aby 

jaderná energie pokryla 25 % z  celkové spotřeby elek-

třiny. Zároveň je plánována výstavba solární elektrárny 

(solární zdroje celkově by měly pokrýt 7 % z  celkové 

spotřeby elektřiny) a  vě-

trné elektrárny. V  zájmu 

snížení emisí a  zajištění 

udržitelné budoucnosti 

země podpoří i  výzkum 

dalších obnovitelných 

zdrojů.

S
A

E
 –

 ja
d

e
rn

á
 e

n
e

rg
e

ti
k

a

Komentář Atomexu:

Pro naše sdružení bude po-

třeba s pomocí CzechTrade 

získat partnery ke spolu-

práci ve výstavbě JE a také 

ve výstavbě solárních 

elektráren a větrných 

elektráren.

MOSTOVIK ZAHÁJIL VÝSTAVBU 
TOVÁRNY V OMSKU

Signál CzechTrade: Velmi zajímavý projekt v regio- 

nu Omsk byl ohlášen společností Mostovik, jednou 

z  největších konstrukčních a  stavebních společností 

v Rusku. Mostovik plánuje na začátku roku 2013 za-

hájit stavbu inovativní strojírenské továrny s  před-

pokládanou investicí až 41 milionů dolarů. Továrna 

by měla vyrábět těžké jeřáby, speciální montážní 

zařízení, kovové výrobky a další produkty pro oblast 

výroby aut za pomoci lisovací metody. Důraz je kla-

den především na nejmodernější vybavení a použití 

inovativních technologií, tak 

aby továrna byla konkurentem 

největších evropských, čínských 

i japonských výrobců.

Rusko – strojírenství

Komentář Atomexu:

Mostovik je zajímavý partner; chceme vyhle-

dat kontakt a nabídnout spolupráci ve vývoji 

nových jeřábů a realizaci lisovací technologie; 

pro Atomex velice zajímavý signál.
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Rusko jako čerstvý člen WTO 
bude obrovskou příležitostí

Na konci loňského roku Světová obchodní organizace (WTO) 
oficiálně schválila přijetí Ruska mezi své členské země.  
Moskva usilovala o členství 18 let.

Ekonomové tvrdí, že vstup Ruska 
do  WTO pocítí nejprve spotřebitelé, ne-
boť se přirozeně zlevní spotřební zboží 
z dovozu. Někteří ruští výrobci se obávají, 
že je ohrozí zvýšená konkurence a  od-
stranění ochranných bariér. Ruský trh 
však zůstává stejně jako ostatní trhy států 
BRICS jedním z  nejzajímavějších a  nej-
perspektivnějších. Nejsilnější ekonomika 
regionu SNS skýtá obrovské příležitosti 
pro mnoho českých subjektů v  oblasti 
dovozu a  zapojení do  rozvoje průmyslu 
i celé ekonomiky včetně služeb.

Ruská ekonomika roste

Naplňují se optimistická očekávání z roku 
2010 o  rychlém oživení po  ekonomické 
krizi, nicméně ruská ekonomika roste 

mírnějším tempem, než se očekávalo 
(předloni i  loni o  4 procenta). Z  nejno-
vějších makroekonomických údajů za rok 
2011 je patrné, že se ruské vládě poda-
řilo srazit úroveň inflace na  historicky 
nejnižší míru, takže na  konci roku činila 
6,1 %, tedy o  2,7 % méně než v  předcho-
zím roce.

V  roce 2010 Rusko hospodařilo s  de-
ficitním rozpočtem ve  výši 1795 mili-
ard rublů. Tento výsledek lze bezesporu 
připsat na  vrub následkům působení 
globální ekonomické krize. Vzhledem 
k  tomu, že se ruská ekonomika zotavuje 
z hospodářské krize postupně a nelze oče-
kávat skokový růst, byl i pro léta 2011 až 
2013 schválen deficitní státní rozpočet. 
Rubl zůstává poměrně stabilní měnou. 
Za  předpokladu, že ceny ropy se budou 

dlouhodobě pohybovat okolo 100  USD 
za  barel a  na  světovou ekonomiku ne-
dolehne další krize, očekává se pro le-
tošní rok spíše jeho posílení na cca 28 až 
29 rublů za dolar.

Rusko zůstává nadále závislé na  exportu 
svých surovin, je poměrně náchylné k vý-
kyvům jejich cen, v  mnohých oblastech 
není konkurenceschopné a  v  potřebné 
míře diverzifikované. Vláda si je vě-
doma, že bez soukromých investic není 
možné vybudovat moderní a  fungující 
ekonomiku. Stále se jí však nedaří zajis-
tit stabilní zájem zahraničních investorů. 
V  průběhu loňského roku byl dokonce 
zaznamenán poměrně citelný odtok in-
vestic v  celkové výši přesahující 60  mi-
liard dolarů. Situaci poměrně výrazně 
ovlivňuje závislost ekonomiky na politice. 

SPECIFIKA TRHU

Jana Brzoňová

vedoucí zahraniční kanceláře

CzechTrade Jekatěrinburg, Rusko

jana.brzonova@czechtrade.cz 

Martin Hlavnička

vedoucí zahraniční kanceláře

CzechTrade Petrohrad, Rusko

martin.hlavnicka@czechtrade.cz

Štěpán Jílek

vedoucí regionálního centra SNS a zahraniční 

kanceláře CzechTrade Moskva, Rusko

stepan.jilek@czechtrade.cz
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Největším zahraničněobchodním partne-
rem Ruska zůstaly v prvním pololetí 2011 
země EU, jejichž podíl na  obratu činil 
48,8 %. Oproti srovnatelnému období 
předchozího roku to znamená nepatrný 
pokles o 1,3 %. Podíl zemí SNS na zahra-
ničním obchodu EU tedy zůstal v  pod-
statě na  úrovni předchozího roku, resp. 
mírně vzrostl a dosáhl 15,5 % (v 1. polo-
letí 2010 to bylo 14,4 %).

Liberalizace trhu přijde 
postupně

Negativní roli nejen v případě Ruska, ale 
i  dalších států SNS sehrávají obchodní 
bariéry. Jedná se především o  poměrně 
vysoká dovozní cla, problematiku certi-
fikace a  homologace výrobků, rychle se 
měnící a  ne vždy jasně danou místní le-
gislativu. Bohužel s  těmito jevy se zvenčí 
dá bojovat jen obtížně. Mnohé zahraniční 
společnosti si zlepšení slibují od  vstupu 
Ruska do  Světové obchodní organizace 
(WTO), kam bylo přijato loni 16. pro-
since. V  této souvislosti se bude ruský 
trh nucen postupně zbavovat tarifních 
omezení a  liberalizovat se. I  když nelze 
očekávat rychlé změny k  lepšímu, a  tím 
i více příležitostí, je na ně třeba připravit 
podniky včas.

V Rusku nebohatnou jen 
oligarchové

Na  druhou stranu je třeba zdůraznit, že 
se jedná o  ekonomiku s  obrovskou ab-
sorpční schopností a  růstovým poten-
ciálem a  tomu napomáhá i  růst životní 

úrovně obyvatelstva. V Rusku dnes nebo-
hatnou pouze oligarchové, ale vytváří se 
skutečná střední třída. Průměrná mzda 
dnes dosahuje 24 tisíc rublů a v průběhu 
příštích tří let by se měla dostat na 32 tisíc 
rublů.

V  období, kdy se znovu hodně hovoří 
o  hrozbě druhé etapy ekonomické krize 
a kdy se mnohé evropské ekonomiky po-
týkají s velkými problémy, neztrácí ruský 
trh svou nespornou atraktivitu. V  Rusku 
se žádné známky další krize zatím ne-
objevily a  ekonomika zůstává víceméně 
stabilní.

Hlad po nových 
technologiích

Z  vyspělých států se stále ještě do  Ruska 
dovážejí především technologie a  zboží 
s  vyšší přidanou hodnotou. Je třeba však 
mít na  paměti, že dříve nebo později se 
ekonomika posune do  fáze skutečné di-
verzifikace a restrukturalizace.

V  poptávce firem z  Ruska, ale i  dalších 
států Regionálního centra SNS převa-
žují moderní, progresivní technologické 
výrobní linky, obráběcí a  tvářecí stroje, 
těžební technika, důlní zařízení apod. 
Vzhledem k  velikosti a  charakteru jed-
notlivých projektů jsou preferovány do-
dávky investičních celků. Na  realizaci 
se mnohdy podílejí desítky subdodava-
telských organizací. V  této souvislosti 
je třeba zdůraznit, že většina těchto pro-
jektů se dnes realizuje především v  rus-
kých regionech. Velmi rychle roste vý-
znam i  vzdálenějších oblastí, kde jsou 

Ruská federace
Rozloha: 17 075 400 km² 

Počet obyvatel: 142 914 136

Státní zřízení: federativní  
poloprezidentská republika

Hlavní město: Moskva

Hlavní jazyk: ruština

Měna: rubl (RUB)

PŘÍLEŽITOSTI

PORTFOLIO SLUŽEB 
KANCELÁŘÍ CZECHTRADE 
V MOSKVĚ, PETROHRADĚ 
A JEKATĚRINBURGU

 Sběr signálů a rozpoznání 
nových trendů z teritoria, služby 
„šité na míru“ podle požadavků 
českých firem.

 Sledování a vyhodnocování 
aktuální situace a definování 
trendů v různých segmentech 
trhu. Na základě našeho know-
-how dokážeme vytipovat 
vhodné odvětví a příležitosti 
pro budoucí exportní expanzi 
v teritoriu.

 Dlouhodobá exportní asistence 
 – nabídka rozšířené sítě, kance-
lářských prostor a navazujících 
služeb dlouhodobého charak-
teru českým firmám.

 Sourcing pro české firmy za úče-
lem růstu konkurenceschop-
nosti na mezinárodním trhu.

 Asistenční služby českým fir-
mám při komunikaci a kontaktu 
se zahraničními subjekty.

 Specifické služby zaměřené 
na vyhledání místních partnerů 
doplněné o průzkum trhu a ana-
lýzu Trade Intelligence.

 Monitoring legislativy a pomoc 
při identifikaci bariér vstupu 
na ruský trh.



16 T R A D E R E V I E W 1/ 2012

šance na  úspěch mnohdy daleko vyšší 
díky slabší konkurenci a  nenasycenosti 
místního trhu. Na druhou stranu je třeba 
počítat s  tím, že všechny větší, význam-
nější společnosti mají svá sídla v Moskvě, 
Petrohradu nebo Jekatěrinburgu, 
kde dochází ke  klíčovým rozhodnu-
tím. Spolupráce zahraniční kanceláře 
CzechTrade s  českými firmami v  tomto 
regionu vyústila ve stovky úspěšných pří-
padů, které se dnes měří miliardami ko-
run. Ve většině případů se jednalo o spo-
lečnosti ze strojírenského sektoru, jež je 
skutečným pilířem našeho exportu do to-
hoto teritoria.

Ruské investice v zahraničí 
a český byznys

Velmi zajímavou a  perspektivní oblastí 
jsou projekty velkých ruských koncernů 
v zahraničí. Prostřednictvím těchto firem 

(např. subdodávky pro velké projekty) se 
čeští exportéři mohou snáze dostat k  za-
jímavým obchodům, které by z  různých 
důvodů sami nebyli schopni zrealizovat. 
Příležitosti pro české vývozce jsou tu do-
slova obrovské, jak o  tom svědčí mnohé 
připravované i uskutečněné projekty.

Vzhledem k  rozsahu a  absorpci ruského 
trhu přenášejí mnohé zahraniční firmy 
do  Ruska výrobu, aby tak nezanedbatel-
nou měrou snížily své náklady (konkrétně 
se jedná o nulové dovozní clo, nižší trans-
portní a  výrobní náklady atd.). Kromě 
toho se mohou deklarovat jako „tuzem-
ští výrobci“, což jim zajišťuje výhodnější 
pozici mezi účastníky výběrových řízení. 
V této souvislosti se nabízejí možnosti pro 
rozmístění výroby v  některé z  průmys-
lových zón v  různých regionech Ruska. 
V závislosti na typu výroby, regionu a obo-
rového zaměření poskytují tyto zóny svým 
rezidentům různá daňová zvýhodnění.  

SPECIFIKA TRHU

CELNÍ UNIE  
RUSKO–BĚLORUSKO–KAZACHSTÁN
S  vytvořením celní unie Rusko–Bělorusko–Kazachstán k  1. červenci 2010 začal 

na území těchto tří států platit společný celní kodex. Oblasti, jež tento dokument 

neupravuje, se řídí národním celním zákoníkem, který nabyl účinnosti 29. 12. 2010 

(FZ č. 311 „O celní regulaci v RF“ – úplné znění celního zákona je zveřejněno na http://

www.tsk.ru/news/law/2010/11/29/0003). 

Od 1. 1. 2010 platí na území států celní unie jednotný celní sazebník a společná 

netarifní omezení dovozů. Ve  zmíněných státech se uplatňují jednotná pravidla 

v oblasti certifikace zboží GOST, zatím však nejsou vykládána a přijímána jedno-

značně. V  praxi to znamená, že certifikát GOST, který byl vystaven v  rámci této 

celní unie, má platnost ve  všech jejích členských státech. Pro exportéry mohou 

být důležité tyto další informace dané normou: např. zákon zkracuje dobu celního 

odbavení – propuštění zboží do volného oběhu. Dříve se jednalo o 3 dny od data 

registrace celního prohlášení, nyní jsou to 2 dny a zboží, na které se neaplikuje vý-

vozní clo, musí být propuštěno v průběhu 4 hodin. Zároveň však zákon prodlužuje 

dobu, po kterou může být provedena následná kontrola po propuštění (dovozu) 

zboží, a to z jednoho roku na tři roky.

POZVÁNKA

UMIDS 2012

Prezentace výrobců a dodavatelů 

strojů a zařízení pro dřevozpracující 

průmysl, pořádána ve spolupráci se 

Svazem výrobců dřevoobráběcích 

strojů a zařízení ČR.

28.‒31. 3 2012, Krasnodar

Více informací u gestorky akce Ludmily 

Brodové, ludmila.brodova@czechtrade.cz.

ELEKTROTECHNIKA 

& ENERGETIKA

Energetický a elektrotechnický 

veletrh.

22.‒25. 5. 2012, Petrohrad

Více informací u gestorky akce Ludmily 

Brodové, ludmila.brodova@czechtrade.cz.

UGOL ROSSII & MINING

Prezentace českých výrobců 

dobývací techniky

5.‒8. 6. 2012, Novokuzněck

Více informací u gestora akce Václava 

Štiky, vaclav.stika@czechtrade.cz.

MEZINÁRODNÍ VELETRH 

NĚFTĚGAZ 2012

Prezentace výrobců a dodavatelů 

pro plynárenský a petrochemický 

průmysl

25.‒29. 6. 2012, Moskva

Více informací u gestorky akce Ludmily 

Brodové, ludmila.brodova@czechtrade.cz.

PODNIKATELSKÁ MINIMISE 

ČESKÝCH FIREM DO DUBNY

Ve spolupráci s Ústavem jaderného 

výzkumu v Dubně se plánuje 

představení výrobků a služeb českých 

firem.

Termín bude upřesněn.

Více informací u ředitele kanceláře 

CzechTrade v Moskvě Štěpána Jílka.

RUSKÝ PRŮMYSLNÍK

Investiční celky, strojírenství

25.–28. 9. 2012, Petrohrad

Více informací u gestorky akce Ivany 

Lukasové, ivana.lukasova@czechtrade.cz.
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I. Jednacím jazykem je ruština, mladší generace v oblasti IT, bankovnictví a me-

zinárodního obchodu používá i angličtinu. Podnikatelská sféra a mladší státní 

úředníci jsou zcestovalí, vzdělaní a mají přehled o zahraniční nabídce. Každý 

český podnikatel by se měl na jednání důkladně připravit.

II. Obchod se v Rusku obvykle nedá dělat „od stolu“. Je třeba počítat s osobními 

kontakty s ruskými partnery.

III. Obchodní nabídky je dobré mít připraveny v  různých dodacích paritách 

a v různých valutách. U větších kontraktů doporučujeme klientovi nabídnout 

možnost financování ze zdrojů zahraničních bank (úrokové sazby zahranič-

ních bank jsou nižší a pro partnery je tato alternativa zajímavá).

IV. Čekejte ostré jednání o cenách a podmínkách, nutno kalkulovat s určitou re-

zervou na skonta, nepředvídatelné výdaje atd.

V. Velmi podrobné a  dlouhé obchodní kontrakty mohou být zavádějící. 

Nepřistupujte na věci, které nemůžete ovlivnit. Důležité dohody stvrzujte pí-

semně, ústní ujednání nemají stejnou váhu.

VI. Využívejte podpory českých zástupců a firem působících na ruském trhu, mo-

hou vám být nápomocni prvotními informacemi z  regionu. Administrativní 

záležitosti jako např. registraci firmy raději přenechte odborníkům, ušetříte 

tím čas, nervy a mnohdy i nemalé finanční prostředky.

VII. Katalogy a  prospekty připravte v  ruském jazyce, popř. v  duální verzi, je to 

vnímáno jako projev seriózního zájmu o  ruský trh. Totéž platí o  vizitkách. 

Připravte se na skutečnost, že ruským partnerům mnohdy vizitky chybí.

VIII. Počítejte s  tím, že na  rozdíl od  ČR jsou v  Rusku v  účinnosti kromě federál-

ních zákonů ještě místní zákony, které federální velmi často doplňují nebo 

upravují.

IX. Dodávané zboží musí být vybaveno popisy a  návody v  ruském jazyce. Tuto 

povinnost ukládá zákon RF o ochraně spotřebitele. Zboží bez ruskojazyčných 

popisů nemusí být propuštěno do volného oběhu zboží na teritoriu RF.

X. Ohledně termínů nevyvíjejte na partnery příliš velký nátlak a nespěchejte. Při 

obchodních jednáních je třeba počítat s  určitým zdržením. Rusové vnímají 

čas trochu jinak než obyvatelé střední Evropy. Obchodní jednání neplánujte 

na konec roku ani na první polovinu ledna, kdy Rusové slučují dovolenou se 

státními svátky. Podobně je tomu v první dekádě května. 

DESATERO OBCHODOVÁNÍ S RUSKEM

31,9 %

58,1 %

10,0 %

59,2 %

4,0 %

36,8 %

zemědělstvíprůmyslslužby

Struktura hospodářství Ruska

Podíl na HDP Podíl na zaměstnanosti

Zdroj: Wikipedia
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Region HRP/obyv. v USD

Čukotka – Čukotský autonomní okruh 50 522

Ťumeň – Ťumenská oblast 46 359

Sachalin – Sachalinská oblast 41 777

Moskva – federální město 37 088

Sacha (Jakutsko) – republika 18 955

Sankt Petěrburg – federální město 17 520

Komi – republika 17 233

Magadanská oblast 16 208

Kamčatský kraj 15 220

Leningradská oblast 14 232

Krasnojarský kraj 14 131

Archangelská oblast 14 016

Murmanská oblast 13 121

Tatarstán – republika 12 793

Tomská oblast 12 715

Moskevská oblast 12 412

Permský kraj 10 991

Belgorodská oblast 10 877

Sacha (Jakutsko)

Krasnojarský 
kraj

Altajský kraj

Zabajkalský 
kraj

Archangelská oblast

Archangelská 
oblast

Tverská 
oblast

republika 
Karélie 

republika 
Dagestán 

republika 
Altaj 

republika Tuva 

republika 
Burjatsko 

Kaliningradská 
oblast

Belgorodská oblast

Kurská oblast

Smolenská oblast

Brjanská oblast

Pskovská oblast

Voroněžská oblast

Rostovská 
oblast

Sverdlovská 
oblast

Kurganská 
oblast

Irkutská 
oblast

Chantymansijský
 autonomní okruh

Jamalskoněnecký
 autonomní okruh

Orenburská 
oblast

Saratov

Astrachaňská 
oblast

Permský 
kraj

Murmanská 
oblast

Něnecký AOk

Ťumeň

Sankt 
Petěrburg

Novgorod

Vologda

Kostroma

Uljanovsk

Samara

Volgograd

Penza

Rjazaň

1

2
3

4

5
6

7
8

9

10

11

12
13

14

15

26

27    

28    

2516

17

18 19
20

21
22 24
23

Komi 

Tomská 
oblast

Novosibirská 
oblast

Omská 
oblast

Kirovská  
oblast

Tatarstán

Moskva

Zdroj dat: Wikipedia

Hrubý regionální produkt regionů Ruska (2009)

HRP/obyv. v USD,  v paritě kupní síly měny

do 7 000 7 000–10 000 10 000–20 000 nad 20 000 nezjištěno

Region HRP/obyv. v USD

Chabarovský kraj 10 714

Orenburská oblast 10 714

Lipecká oblast 10 653

Sverdlovská oblast 10 235

Přímořský kraj 10 113

Novgorod – Novgorodská oblast 9 971

Samara – Samarská oblast 9 970

Irkutská oblast 9 931

Kemerovská oblast 9 916

Kaliningradská oblast 9 890

Amurská oblast 9 605

Vologda – Vologdská oblast 9 556

Omská oblast 9 117

Krasnodarský kraj 9 088

Nižněnovgorodská oblast 8 945

Jaroslavská oblast 8 879

Čeljabinská oblast 8 786

Novosibirská oblast 8 751
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Chabarovský 
kraj

Přímořský 
kraj

  1  Leningradská oblast

  2  Kalužská oblast

  3  Moskevská oblast

  4  Jaroslavská oblast

  5  Vladimirská oblast

  6  Ivanovská oblast

  7  Orelská oblast

  8  Tulská oblast

  9  Lipecká oblast

10  Tambovská oblast

11  Nižněnovgorodská oblast

12  republika Mordvinsko

13  republika Čuvašsko

14  republika Marijsko

15  republika Udmurtsko

16  Krasnodarský kraj

17  republika Adygejsko

18  republika Karačajevsko-Čerkesko

19  Stavropolský kraj

20  republika Kalmycko

21  republika Kabardsko-Balkarsko

22  republika Severní Osetie-Alanie

23  republika Ingušsko

24  republika Čečna

25  republika Baškortostán

26  Čeljabinská oblast

27  Kemerovská oblast

28  republika Chakasko 

Sachalin

Kamčatský kraj

Magadanská 
oblast

Amurská 
oblast

Židovská
 autonomní oblast

Čukotka 

Region HRP/obyv. v USD

Baškortostán – republika 8 677

Kalužská oblast 8 533

Chakasko – republika 8 498

Karélie – republika 8 456

Udmurtsko – republika 8 198

Volgograd – Volgogradská oblast 7 941

Tverská oblast 7 916

Kurská oblast 7 652

Tulská oblast 7 540

Židovská autonomní oblast 7 470

Voroněžská oblast 7 289

Zabajkalský kraj 7 252

Rjazaň oblast 7 225

Region HRP/obyv. v USD

Astrachaňská oblast 7 174

Vladimirská oblast 7 171

Rostovská oblast 7 169

Burjatsko – republika 7 071

Smolenská oblast 7 048

Saratov – Saratovská oblast 6 953

Tambovská oblast 6 675

Uljanovsk – Uljanovská oblast 6 401

Kurganská oblast 6 234

Kostroma – Kostromská oblast 6 224

Mordvinsko – republika 6 109

Orelská oblast 6 013

Penza – Penzenská oblast 5 983

Čuvašsko – republika 5 954

Pskovská oblast 5 877

Altajský kraj 5 857

Kirovská oblast 5 670

Stavropolský kraj 5 591

Marijsko – republika 5 370

Brjanská oblast 5 316

Dagestán – republika 5 312

Altaj – republika 5 163

Adygejsko – republika 5 107

Severní Osetie-Alanie – republika 5 071

Karačajevsko-Čerkesko – republika 4 932

Tuva – republika 4 658

Kalmycko – republika 4 601

Ivanovská oblast 4 418

Kabardsko-Balkarsko – republika 4 061

Čečna – republika 2 792

Ingušsko – republika 1 988

Něnecký autonomní okruh nezjištěno

Chantymansijský autonomní okruh nezjištěno

Jamalskoněnecký autonomní okruh nezjištěno

Pozn. 1: HRP, hrubý regionální produkt, je míra velikosti 

ekonomiky podobná HDP (hrubému domácímu produktu). 

HRP je definován jako součet tržní hodnoty zboží a služeb 

vyprodukovaných na území regionu.

Pozn. 2: Parita kupní síly měny znamená, že údaj není 

jednoduše přepočtený podle směnného kurzu mezi rublem 

a dolarem, ale zohledňuje i cenovou hladinu v Rusku. 

Zjednodušeně řečeno lze za jeden takto vyjádřený dolar koupit 

stejné množství zboží a služeb jako v USA.
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Strojírna TYC s.r.o. 
     
      
      
      
        

Dále nabízíme:
     

     

 

www.tyc.cz
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PERSPEKTIVNÍ OBORY A PROJEKT Y V SNS

STROJÍRENSTVÍ
Modernizace výrobních kapacit je vel-
kou příležitostí pro dodávky strojního 
zařízení (tvářecí stroje, obráběcí stroje, 
svařovací zařízení, zařízení pro povr-
chové úpravy, těžební stroje a zařízení, 
zařízení na  dělení materiálu a  další). 
V  Rusku se dnes realizují jak kusové 
dodávky, tak i  dodávky velkých inves-
tičních celků.

Opotřebení základních fondů ruských 
podniků v  současné době dosahuje 
přibližně 40 %, před pár lety se hovo-
řilo dokonce o  cca 60 %. Zlepšení je 
do  určité míry výsledkem masivních 
investic v  průběhu několika posled-
ních let. Otázka obnovení základních 
fondů je pro většinu nejen strojíren-
ských podniků stále nadmíru aktuální. 
Tato zařízení pocházejí převážně ještě 
ze sovětské éry, např. obráběcí stroje 
jsou v provozu 30 až 40 let, a tento stav 
vyžaduje značné investice do  nákupu 
nových strojů a  zařízení. Souběžně 
s  modernizací výrobního zařízení prů-
myslových podniků je a  bude nutná 
i  obnova infrastruktury závodů, napří-
klad likvidace průmyslových odpadů, 
čištění odpadních vod, filtrace výparů.

Mezi české firmy, s  nimiž kanceláře 
CzechTrade v  Rusku aktivně spolu-
pracují a  u  nichž bylo dosaženo kon-
krétních, měřitelných výsledků, patří 
především Alta (dodávky obráběcích 
center, velkých investičních celků, zá-
vodů na  výrobu štěrku, cihelny atd.), 
ZVVZ-Enven a.s. (ventilační, filtrační 
systémy pro průmysl a  energetiku), 
INCO Engineering (těžební a  bezpeč-
nostní technika pro doly), Houfek 
(dřevoobráběcí stroje), Katres (sušičky 
dřeva), Inekon Group, Škoda Auto, 
Zetor.

ENERGETIKA
Ekonomický růst s  sebou přináší zvý-
šené nároky na  energie. Rusové si 
velmi dobře uvědomují, že bez moder-
nizace a výstavby nových generujících 
kapacit nebude realizace plánovaných 
projektů a  programů v  budoucnu 
možná. Jediným východiskem je tedy 
uskutečnění plánovaných koncepcí 
rozvoje energetik. Rusko má napří-
klad již schválenu koncepci rozvoje 
energetiky do  roku 2030, ve  které se 
počítá s  výstavbou dalších 26 bloků 
jaderných elektráren, aby se podíl elek-
trické energie vyrobené z  jádra zvýšil 
ze současných zhruba 16 % na  30 % 
v  roce 2030. Pro pokrytí očekávané 
rostoucí spotřeby elektrické energie se 
však připravují projekty výstavby nejen 
nových elektráren, a  to jak jaderných, 
tepelných či vodních, ale i  výstavby 
zařízení a využití alternativních zdrojů. 
Rusové rovněž plánují výrazněji zvýšit 
podíl vlastní alternativní energetiky. 
Vzhledem k tomu, že v současné době 
se jedná o cca 1 až 2 %, jsou tyto plány 
více než ambiciózní. S ohledem na ros-
toucí instalovaný výkon elektráren 
a zastaralost přenosové soustavy bude 
třeba investovat značné prostředky 
také do  výstavby nových a  do  rekon-
strukce starých sítí, transformačních 
stanic atd.

Současná ruská energetika se vyzna-
čuje nízkými koeficienty účinnosti 
a  velkou mírou znečišťování životního 
prostředí. České podnikatelské sub-
jekty proto mají reálné šance i  v  této 
oblasti. Stále zajímavější odvětví dělají 
z energetiky rostoucí tarify, jak ostatně 
ukazuje sílící zájem významných za-
hraničních investorů, např. ENI, E.ON 
a dalších.

STAVEBNICTVÍ
Na  rozdíl od  dvou předcházejících 
oborů, které v  průběhu krize nijak 
zvlášť neutrpěly, oblast stavebního 
sektoru a  stavebnictví doznala výraz-
ných změn. Stavební sektor v  Rusku 
zaznamenal v roce 2009 propad o 46 % 
a  banky poskytovaly hypoteční úvěry 
v průměru za 18 %. 

V  určitém ohledu však krize zapůso-
bila i  pozitivně, protože se odstranily 
uměle vytvořené disproporce a  začalo 
se formovat „přijatelnější konkurenční 
prostředí“. Stavební trh v  Rusku se 
začíná stabilizovat, a  nedojde-li k  ně-
jakému výraznějšímu otřesu, počítá 
se s  nepatrným růstem již v  tomto 
roce. Důvodem, proč patří stavební 
sektor mezi prioritní obory kanceláří 
CzechTrade v  Rusku, je jeho propojení 
s  mnohými dalšími odvětvími, která 
jsou pro české exportéry mimořádně 
zajímavá (topenářská technika, izolační 
materiály, dokončovací materiály atd.).

Perspektivními se pro české firmy i na-
dále jeví projekty v  oblasti výstavby 
a  modernizace závodů, byznys center, 
nákupních center nebo bytové vý-
stavby. Zvláštním tématem jsou pro-
jekty v  oblasti dopravní infrastruktury 
(výstavba letišť, dálnic, železničních 
koridorů apod.). I zde se aktivně anga-
žují některé české firmy, např. UNISTAV, 
PSJ, PSG – International, OHL ŽS Brno 
a  Mostarez. Zájem z  ruské strany je 
i  o  kvalitní stavební a  především do-
končovací materiály.

Pro zahraniční společnosti jsou stále 
atraktivní podmínky českých bank, 
z  nichž mohou prostřednictvím čes-
kých stavebně-dodavatelských firem 
čerpat finanční prostředky na  realizaci 
projektů. Na  druhou stranu ve  všech 
třech státech celní unie (Rusko, 
Bělorusko, Kazachstán) se realizuje 
řada projektů, které mají výraznou 
státní podporu a  jasné preference. 
Účast v  těchto projektech, mnohdy 
pouze subdodavatelsky, je pro zahra-
niční firmy hodně zajímavá. Jedná se 
např. o projekty související s přípravou 
olympiády v  Soči 2014, mistrovstvím 
světa ve  fotbale 2018 v  Rusku a  s  dal-
šími akcemi.
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Naše obráběcí a tvářecí stroje 
dobývají Rusko
Ruský trh se stal bohatým, atraktivním, vybíravým a respektovaným všemi 

velkými světovými výrobci a bankami. Čeští výrobci obráběcích a tvářecích 

strojů si na něm vedou více než dobře.

Export strojů na východ sílí

Podle statistik Svazu strojírenské tech-
nologie (SST) došlo v posledním období 
k  přesunu našeho exportu obráběcích 
a  tvářecích strojů z  německého teritoria 
směrem do Ruska. Co se týče objemu, byl 
jeho nárůst v  roce 2011 o  neskutečných 
50 % vyšší než v roce předešlém. Celkový 

12% růst exportu ve  srovnání s  rokem 
2010 je pro obor poměrně optimistický. 

Rusko chce velké věci

Pozitivní trend růstu exportu na  ruský 
trh shodně potvrzují i  přední tuzem-
ští výrobci obráběcích strojů. Například 
Strojírna Tyc navýšila svůj export v  loň-
ském roce o celých sto procent, když vy-
vezla stroje za 50 milionů korun a Rusko 
bylo pro ně prakticky jedinou exportní 
zemí. „Rusko jako velká země potře-
buje velké věci,“ říká ředitel společnosti 
Ondřej Tyc. „Většina nabídek jde na stroje 
FPPC, a  to převážně těch největších roz-
měrů. Jsou nabízeny s  nejšpičkovějším 
příslušenstvím a parametry, které ani ev-
ropský trh většinou nepožaduje.“ 

Marek Pelikán, zodpovědný za  prodej 
strojů této značky, uvádí, že na ruský trh 
prodávají prostřednictvím společnosti 
TOS Varnsdorf, která je již v Rusku do-
statečně etablovaná. Rok 2010 vůči roku 
2008 znamenal pro Varnsdorfské zvýšení 
tržeb o  6,5 % a  loňský rok již o  25,3 %. 
Podle Viktora Sochalského, manažera 
prodeje TOS Varnsdorf, export do Ruska 

činil v  roce 2008 přibližně 6,4 % jejich 
produkce, v  roce 2009 to bylo již 9,3 %, 
v  roce 2010 podíl stoupl na  20,5 % 
a v loňském roce činil 14,5 %. 

Jihočeský výrobce obráběcích strojů 
má na  ruském trhu založenou firmu 
Kovosvit RUS, díky níž téměř 40 % 
všech exportovaných strojů jde na  toto 
území. V  absolutních číslech za  po-
slední čtyři roky to znamená: 2008 
(356  mil.  Kč), 2009 (83 mil. Kč), 2010 
(235 mil. Kč) a vloni 2011 pro ruský trh 
vyrobili stroje za 278 milionů korun. 

Všechny tři uvedené společnosti směřují 
své produkty především do automobilo-
vého, zbrojařského či ropného průmyslu 
(zařízení pro těžbu ropy a  plynu), všeo-
becného strojírenství, výroby důlních 

strojů a zařízení, stavebních strojů, loko-
motiv a  železničních vagonů a  celé řady 
dalších komodit. 

Bodují procesní myšlení 
a výdrž

Podobně rostou i  ruské vývozy u  vý-
robce řezných nástrojů Pramet Tools. 
Například v  roce 2008 putovaly 
do Ruska jeho produkty v objemu 95 mi-
lionů korun, což představovalo 8 % cel-
kového prodeje, a  v  loňském roce už to 
bylo 245 milionů korun a  19 % z  celko-
vého prodejního koláče. 

Pro radu, jak vyzrát na  ruský trh, jsme 
se vydali také za současným obchodním 
ředitelem Pramet Tools Vladimírem 
Šamšulou, který zakládal pobočku 
této společnosti v  Rusku a  v  letech 
2006 až 2008 přímo v  Moskvě působil. 

PŘÍLEŽITOSTI
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Především doporučuje být systémový. 
Nastavení procesů je obrovskou výho-
dou, protože většina místních manažerů 
nemá procesní myšlení a naopak mnoho 
procesně smýšlejících lidí ze zahraničí 
se nedokáže přizpůsobit místnímu pro-
středí. Dále platí pravidlo tvrdě pracovat 
a vydržet. Podle něho lidé, kteří v tuzem-
ské firmě lamentují, že to či ono nejde, 
a  neprojevují velkou snahu s  tím něco 
dělat, na  ruský trh nepatří. Tam totiž 
příležitostí pro vysvětlování, proč něco 
nejde, najdou nesrovnatelně více. Pokud 
je výdrž a trpělivost dostatečná, odměna 
může být mnohem „sladší“ než jinde, 
a  to co do  objemu i  míry ziskovosti. 
V  neposlední řadě pak ředitel Šamšula 
doporučuje budovat vztahy a  vyrazit 
do  regionů. Jednou z  nejzásadnějších 
chyb je sedět v  moskevské kanceláři 
a snažit se obchodovat po telefonu nebo 
se jen pasivně účastnit veletrhů.

I  Viktor Sochalský z  firmy TOS 
Varnsdorf má svůj ověřený pohled 
na obchodování s ruskými klienty. Podle 
něj v  poslední době přestávají platit ně-
které zažité zvyky. Například v  Moskvě 
nová generace obchodníků již nepo-
važuje alkohol za  nezbytnou součást 
obchodního jednání. Určité rysy ob-
chodních jednání však stále přetrvávají, 
nedá se mnohdy vyhnout zdlouhavému 
vyjednávání, určitou výhodou je schop-
nost Čecha porozumět „ruské duši“. 
Ing.  Sochalský pak doporučuje: „Pokud 
chcete nyní v  Rusku uspět, musíte na-
bízet kvalitní výrobek za  odpovídající 
cenu a ve vaší nabídce by mělo být i něco 
navíc, například širší sortiment slu-
žeb. Vyplatí se udržovat dlouhodobější 

spolupráci obchodního zástupce a zákaz-
níka, velkou váhu mají reference; známé 
jméno udělá velkou službu a dobrý ohlas 
dokáže připravit půdu pro úspěšné jed-
nání. Pro úspěch začíná být velmi důle-
žité umět nabídnout zákazníkovi to, co 
chce. Současný ruský zákazník se značně 
liší od toho, kterého jsme znali před de-
sítkami let.“ 

Změna myšlení za posledních 
pět let je znatelná

Podle obchodního ředitele Šamšuly jsou 
ruští zákazníci jednoznačně náročnější. 
Konkurence proniká i  do  vzdálenějších 
oblastí Ruska, a  proto je nutné neustále 
vylepšovat práci celé firmy. Mnozí zá-
kazníci investovali do  nové techniky 
a  naučili se lépe používat moderní ob-
ráběcí stroje. Viktor Sochalský z  TOS 
Varnsdorf pozoruje, že ruské banky za-
čínají firmám více důvěřovat. Registrují 
velký posun v  možnostech poskytování 
úvěrů. Dále uvádí, že zákazníci mají nyní 
mnohem větší technologické znalosti, je-
jich požadavky na technologie jsou stále 
náročnější a  obecně jsou technologicky 
vyspělejší. 

Další pozitivní změnou podle něj je vi-
ditelné utlumení „divokosti“ v  jednání, 
mění se způsob jednání většiny zákaz-
níků, začíná se blížit evropským zvyk-
lostem. Přichází mladší generace, která 
má již více znalostí a  schopností pro 
moderní obchodování. Taktéž firma 
Kovosvit ústy Martina Volného poci-
ťuje jednoznačně vyšší nároky zákazníka 
na  kvalitu a  hlavně na  dodané služby 

I. České znamená pro ruské part-
nery ještě stále velmi kvalitní, a to 
musíte do detailu naplnit.

II. Plánování investic je v  Rusku 
velmi dlouhodobé a  vyžaduje 
značnou trpělivost.

III. Technická úroveň odborníků je 
velmi vysoká.

IV. Pro prodej je potřeba najít tech-
nicky zdatného zástupce se zna-
lostí domácího trhu. Můžete vyu-
žít i zkušenosti, kontakty a zázemí 
kanceláří CzechTrade.

V. Velmi důležité jsou osobní vztahy 
se zástupci a  jejich neustálé 
prohlubování.

VI. Každá – i nepsaná – dohoda musí 
být vždy bezezbytku splněna.

VII. Exportovaný produkt musí mít 
vždy detailní a  zcela srozumitel-
nou dokumentaci.

VIII. Při předávání výrobku je kont-
rolováno vše, tak jak je napsáno 
ve smlouvě, a to velmi poctivě. Co 
je psáno, to je dáno!

IX. I  přes značnou vzdálenost je 
potřeba vaše rychlá reakce 
na  vzniklý problém; pryč jsou 
doby, kdy zítra znamenalo klidně 
za měsíc.

X. Bez dlouhodobé a  kvalitní práce 
nejsou koláče, což platí i v Rusku.

DESATERO OBCHODU 
S RUSKEM PODLE 
ONDŘEJE TYCE
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v souvislosti se zbožím. Obchod do zemí 
SNS má podle něj svá specifika a  vý-
voj není rozhodně ani podobný tomu 
v  Evropě. Některé projekty se táhnou 
dlouhodobě a doporučuje hlavní zásadu 
vydržet, což platí i  o  samotných specifi-
kách jednání.

A co dál?

TOS Varnsdorf podle stávajících zaká-
zek odhaduje, že rok 2012 bude zhruba 
na  stejné úrovni jako loňský. Podle 
Viktora Sochalského je však důležité ne-
ustále udržovat kontakty se stávajícími 
klienty. Dostávají více poptávek než před 
rokem, zákazníci jsou více než kdykoli 
předtím soustředěni na  konkrétní tech-
nologie. Také mohutně roste konkurence 
na  trhu, protože se téměř všichni zápa-
doevropští výrobci v  jejich oboru „vrhli 
na východ“. 

Svou roli sehrají i  výsledky březnových 
prezidentských voleb, takže současná 
stabilita je jen zdánlivá. Je patrné, že 

rostoucí ceny za ropu a vývoj měnových 
kurzů nahrávají snaze více investovat, 
protože Rusko tak disponuje stále vět-
ším množstvím prostředků. Tolik výhled 
firmy TOS Varnsdorf. 

Šumperský Pramet Tools pro letošní rok 
plánuje růst o  33 %. Ředitel Vladimír 
Šamšula předpokládá, že trh poroste 
mezi 10–15 %. Rozdíl mezi uvedenými 
hodnotami pak činí plánovaný příspě-
vek k růstu tržního podílu Pramet Tools 
na ruském trhu. Do budoucna očekávají 
rozvoj především v  ropném průmyslu 
(rourovny, čerpadla apod.), dále pak 
v  energetice, leteckém a  obranném prů-
myslu.  

Roman Dvořák je šéfredaktorem 
časopisu MM Průmyslové spektrum.

ODBORNÁ SETKÁVÁNÍ
Zájmy českých výrobců obrábě-

cích a  tvářecích strojů zastupuje 

Svaz strojírenské technologie 

(SST), jehož vedení v čele s ředite-

lem Petrem Zemánkem si vytyčilo 

jako jednu z priorit, že na ruském 

trhu bude pomáhat svým člen-

ským podnikům. Jednou z  mož-

ností, jak jim otevřít cestu k  za-

kázkám přicházejícím z  tohoto 

teritoria, je například pořádání 

technologických fór. Příkladem 

může být loňský Mezinárodní 

strojírenský veletrh v  Brně, kde 

se uskutečnilo fórum zaměřené 

na  průmyslový segment ruských 

železnic. 

SST spolupracuje s  bratrskou 

Ruskou asociací výrobců obrábě-

cích strojů STANKOINSTRUMENT 

a  se Svazem strojírenství 

Ruska, s  jehož vicepreziden-

tem prof.  V.  V.  Gutěnjovem byla 

v  roce 2009 podepsána smlouva 

o spolupráci.

Účast členských firem na  ve-

letrzích je zajišťována pracov-

níky SST a  organizačně pak pro-

střednictvím realizačních firem 

na  místě. Veletrhy jsou finančně 

podporovány Ministerstvem prů-

myslu a  obchodu ČR jako tzv. 

oficiální účasti nebo z  programu 

Specializované výstavy a  veletrhy 

(SVV), jehož realizátorem je agen-

tura CzechTrade. 

Pro rok 2012 byly vybrány tyto 

čtyři veletrhy v  zemích bývalého 

Sovětského svazu: 

Metalloobrabotka 

Moskva (květen)

Mechanical Engineering + 

Metalworking 

Kazaň (červen)

KAZTECH 

Almaty (září) 

International Industrial Forum

Kyjev (listopad)
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ALTA se připravuje 
na stagnaci novými 
kontrakty
Tiskový mluvčí skupiny ALTA Antonín Murgaš jako 

příklad jejich typického zákazníka uvádí firmu 

NKMZ Ukrajina, která od roku 2004 ke dnešnímu 

dni odebrala 16 velkých portálových obráběcích 

center v ceně přes 20 mil. EUR. 

Zákazníci prý za  posledních pět let ko-
pírovali situaci na  trhu. Po  dvouletém 
útlumu začala ALTA ve  4. kvartálu 2011 
opět aktivně dodávat stroje a  uzavírá 
kontrakty v  řádech desítek milionů EUR. 
Tento trend zástupci firmy ALTA odhadují 
ještě na  jeden až jeden a  půl roku. Proto 
se snaží uzavírat dlouhodobé kontrakty, 
aby poté překonali očekávanou stagnaci 
v  délce jednoho až dvou let. U  dlouho-
dobých investičních a  modernizačních 
kontraktů v  blízké době nepředpokládají 
zásadní krizi.

ALTA je jednou z  nejvýznamnějších čes-
kých výrobně-engineeringových spo- 
lečností v oblasti strojírenství, která působí 
v  teritoriu střední a  východní Evropy, pře-
devším v  Rusku, Ukrajině a  v  Bělorusku. 

Díky majetkové akvizici společností TOS 
KUŘIM-OS, a.s. (2005), SE-MI Technology, 
a.s. (2008), ČKD BLANSKO-OS, a.s. (2010), 
a ŠKODA MACHINE TOOL a. s. (2011) dispo-
nuje ALTA významnou výrobní a projekční 
základnou v oblasti obráběcích strojů a za-
řízení pro hlubinnou a  povrchovou těžbu. 
Vývozní aktivity společnosti ALTA jsou 
dnes orientovány na  dodávky investičních 
celků, obráběcích strojů, zařízení na  těžbu 
a úpravu rud a kamene, zařízení na výrobu 
stavebních hmot a  na  obchod s  dalšími 
strojírenskými produkty. 

Právě dodávky investičních celků ve  výše 
uvedených oblastech průmyslu patří v sou-
časnosti k  důležitým vývozním aktivitám 
a  jsou významným potenciálem dalšího 
rozvoje společnosti. ALTA má v  současné 

době majetkové podíly v  řadě zahranič-
ních společností. Nejvýznamnějšími z  nich 
jsou ALTA RUS v  Moskvě (Ruská fede-
race), ALTA URAL a  TRANSPORT–21 VEK 
v  Jekatěrinburgu (Ruská federace) a  ALTA 
UKR v Kyjevě (Ukrajina).  

Export do Ruska podle průmyslových odvětví – ALTA, a.s.  

v letech 2008–2011 (v mil. EUR) 

2008 2009 2010 2011

Celkem do Ruska 3 673 812 1 792 845 3 365 176 1 711 797

Strojírenství 3 553 556 1 610 821 3 086 669 1 039 651

Suroviny a materiály 0 0 0 0

Energetika 26 643 48 957 72 478 115 836

Technologické dodávky 1 682 129 852 31 499 4 709

Těžební zařízení 91 311 0 167 475 551 601

Administrativa a ostatní 619 3 216 7 055 0

Celkem export 6 423 171 2 543 118 4 323 180 2 563 906

Podíl Ruska na exportu 57 % 70 % 78 % 67 %

STROJÍRENSTVÍ 



26 T R A D E R E V I E W 1/ 2012

ANALÝZY CZECHTRADE

Ruský trh a šance pro české firmy
V následujících tabulkách a textu hodnotíme vývoj zahraničního obchodu a konkurenceschopnosti České 

republiky ve vztahu k ruskému trhu. Identifikujeme obory, v nichž Rusko vykazuje komparativní nevýhodu, 

a zároveň také obory, v nichž se daří nadprůměrně vyvážet české zboží na tento obrovský trh.  

Pozn.: Analýza vychází ze statistických dat seskupených podle HS klasifikace (Harmonizovaný systém), tj. podle 

mezinárodní klasifikace vyvinuté Světovou celní organizací. 

V roce 2010 Rusko importovalo celkově 4592 položek klasifikovaných podle HS6 kódu, což je stejný rozsah jako v roce 2009. V rámci 
bilaterálního obchodu s ČR dováželo celkem 2054 položek podle HS6 kódu, z čehož vyplývá, že se ve srovnání s rokem 2009 český export 
na ruský trh rozšířil o 18 položek. Nejvýznamnější položky znázorňují následující tabulky. Vyplývá z nich, že Česká republika se na nej-
větších ruských dovozech podílí jen v malé míře. Výjimku tvoří s více než 7% podílem karoserie (položka č. 870710) a dále telekomuni-
kační přístroje (851780) a vozidla (870323), které přesahují dvouprocentní podíl. Zatímco v roce 2009 došlo prakticky u všech položek 
k propadu hodnoty importů, rok 2010 zaznamenal opětovný nárůst, a to na hodnoty vyšší než v roce 2009. Výjimkou jsou pouze 
vozidla, přístroje vysílací a maso, u nichž přetrvával pokles i v roce 2010.

Ruskem nejvíce dovážené položky

Nejvíce dovážené položky z ČR

V TOP struktuře českého vývozu do Ruska zaujímá silnou pozici automobilový průmysl. Roste podíl ČR na ruských dovozech léků 
a  silnou pozici mají čeští dodavatelé digitálních zpracovatelských jednotek (847150); jejich podíl na  dovozech činí více než 25 %. 
S růstem spotřebitelské poptávky v Rusku souvisí i 9% podíl českého exportu televizních přijímacích přístrojů a ostatních telekomu-
nikačních přístrojů (2,6 %). Růst v posledních letech zaznamenávají i výrobky armaturní. 

Zdroj dat: Comtrade, výpočty CzechTrade 

Kód HS6 olo a

Import 2010     
(tis. USD)

BImport  2010  
(tis. USD)

odíl  na 
importu

Vývoj importu 
2006 2010

300490       5 867 684 902 112 118 811 1,91 %

870323 ,    , 1500 000 5 09  871 96 114 010 422 2,24 %

852520      207 427 729 286 688 0,01 %

847130      2 845 556 72 8 686 1 9 0, 1 %

870324 ,      000 2 198 560 504 0 0,00 %

870710       1 915 56 755 140 711 875 7, 5 %

852990  , ,  ,  1 889 59 5 7  479 474 0,18 %

020230   , 1 806 151 590 0 0,00 %

851780   1 445 957 908 7 684 810 2,61 %

271019        1 88 085 29 118 866 0,01 %

Zdroj dat: Comtrade, výpočty CzechTrade 

Kód HS6 olo a

Import  2010    
(tis. USD)

BImport  2010  
(tis. USD)

odíl  na 
importu

Vývoj Bimportu 
2006 2010

870710       1 915 356 755 140 711 875 7,35 %

870323 ,    , 1500 3000 3 5 093 871 963 114 010 422 2,24 %

300490   ,   , 5 867 684 902 112 118 811 1,91 %

840734     1000 3   963 034 991 100 932 400 10,48 %

847150   385 567 605 97 384 392 25,26 %

870829  ,   ,  , 1 145 158 447 60 270 585 5,26 %

852812    643 179 818 59 002 225 9,17 %

848180       1 156 265 749 55 419 728 4,79 %

870322 ,    , 1000 1500 3 1 080 865 861 39 096 757 3,62 %

851780   1 445 957 908 37 684 810 2,61 %
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Tradiční položky

BMR = průměrný podíl české položky HS6 na místním (ruském) trhu BMG = průměrný růst českého exportu na trh Ruska pro HS položku MG = průměrný růst místního trhu (Ruska) pro HS položku

Zdroj dat: Comtrade, výpočty CzechTrade

Výše uvedená tabulka představuje TOP 10 nejvýznamnějších komodit řazených sestupně podle největšího průměrného podílu dané po-
ložky na importu z ČR do Ruska v období 2006–2010 (BMR).
V soutěži s konkurencí se nám na ruském trhu nejvíce daří v případě položky trubice ze skla (700232), neboť zaujímáme více než 
77 % z celkové hodnoty importu. Vysoký nárůst zaznamenalo stolní sklo, a to průměrně o více než 51 % ročně, přičemž i ruský trh 
s touto komoditou roste (29,82 %). 
Úspěšní jsme i v exportech lokomotiv a  lokotraktorů či kancelářského vybavení z papíru. Vysoký růst na ruském trhu (průměrně 
23 % za sledované období) vykazují nádoby hliníkové na stlačený plyn. Bilaterální obchod s  touto položkou roste průměrně o 10 % 
a současně podíl ČR na těchto dovozech představuje 47 %.

Budoucí příležitosti pro české firmy na trhu Ruska

BMR = průměrný podíl české položky HS6 na místním (ruském) trhu BMG = průměrný růst českého exportu na trh Ruska pro HS položku MG = průměrný růst místního trhu (Ruska) pro HS položku

Zdroj dat: Comtrade, výpočty CzechTrade

Jako budoucí příležitosti označujeme ty komodity, které ve sledovaném období zaznamenaly nadprůměrný nárůst importu z ČR a jsou 
na ruském trhu zastoupeny podílem menším než 1 %. Uvedené položky mají potenciál být na sledovaném trhu úspěšné.
Rusko je jeden z nejperspektivnějších trhů automobilového průmyslu, v dovozové struktuře Ruska roste podíl dopravních pro-
středků nejrychleji. Ve  spojení s  rozvojem dopravní infrastruktury (železnice, letiště) roste i  důležitost položky 940190 – části 
a  součásti sedadel. Bilaterální obchod s  touto položkou se v  roce 2010 zvýšil ve  srovnání s  rokem 2009 čtyřnásobně. Podíl ČR 
na ruských importech je téměř pět procent a dlouhodobě roste.
Největší nárůst našich dovozů do Ruska zaznamenala ve sledovaném období 2006–2010 média pro záznam zvuku, a to význam-
ných 623 %, přičemž celkově import této položky do Ruska rostl o 62 %. Dobře si vedeme i v případě sanitárních produktů; růst trhu 
za sledované období činí nezanedbatelných 238 % a nárůst bilaterálního obchodu je ještě větší, v průměru o 524 %.
Export ropy a ropných produktů se podílí na hodnotě celého ruského exportu více než 69 %. Z tohoto pohledu je perspektivní i po-
ložka trouby ze železa a oceli pro ropovody a plynovody. V roce 2010 vzrostl ve srovnání s předchozím rokem náš podíl na rus-
kém trhu o 358 %.

HS6 olo a BMG MG MR BMR
Bimport 
2010 (%)

700232   ,     5 10 6 1 0,07 % 3,09 % 0,0001 % 77,30 % 86,38 %

860290 ,   , 19,11 % 20,43 % 0,0076 % 62,01 % 72,25 %

481960 ,        19,65 % 20,67 % 0,0021 % 54,17 % 60,86 %

120791  ,  9,15 % 2,84 % 0,0096 % 50,40 % 51,24 %

701720    ,   5 10 6 1 12,29 % 12,90 % 0,0005 % 49,82 % 41,07 %

701331  ,      51,92 % 29,82 % 0,0006 % 49,56 % 71,81 %

670419  , ,      18,44 % 9,67 % 0,0007 % 49,27 % 21,44 %

761300     , 10,14 % 23,05 % 0,0012 % 47,47 % 40,40 %

293919   ,  , 27,15 % 8,91 % 0,0013 % 44,74 % 23,99 %

700729    3,46 % 8,61 % 0,0054 % 44,68 % 39,35 %

HS6 olo a BMG MG MR BMR
Bimport 
2010 (%)

852390 Média pro záznam zvuku ap. nenahraná, ost. 622,98 % 62,22 % 0,039 % 0,06 % 0,70 %

761520 ro k  sanitárn  h ieni ké , ásti, z h in ku 524,48 % 237,64 % 0,031 % 0,02 % 0,08 %

480255 enat r. pap r, kart., ep., hm. 40  pod 150 m2 381,03 % 18,28 % 0,010 % 0,15 % 4,81 %

841430 ompresor  pou vané v za zen h h adi h 283,11 % 22,15 % 0,094 % 0,33 % 0,71 %

730410 rou  ap. z e ., o e i, eze . pro ropov., p nov. 270,43 % 36,84 % 0,020 % 0,09 % 3,08 %

282300 Oxidy titanu 201,93 % 17,38 % 0,003 % 0,39 % 1,35 %

871419 ásti, p s u enstv  ost. moto yk  v .  moped 182,24 % 23,64 % 0,002 % 0,32 % 1,24 %

490700 námky, tiskopisy ekové, ankovky, ak ie ap. 163,16 % 28,49 % 0,002 % 0,09 % 0,32 %

850720 kumu átory e ektri ké o ov né ost. 160,42 % 19,64 % 0,057 % 0,08 % 0,60 %

731582 et zy, et zky s ánky sva ov. z e eza, o e i 159,65 % 37,73 % 0,007 % 0,49 % 1,71 %
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Rozvaděče jsou technické přístroje, kterými je rozváděna energie nebo nějaké médium. Nejčastěji se s nimi setkáme 
v elektrotechnice nebo ve strojírenství.

Exportéra číslo jedna s více než pětinovým podílem představuje Německo. Spojené státy americké obstarají desetinu 
světového vývozu a Čína s Japonskem dohromady se podílejí na 15 % celosvětového vývozu. Česká republika zaujímá 
devátou pozici a vyveze víc rozvaděčů než například Británie nebo Rusko.

V dovozu dominují USA a Čína. Je zajímavé, že celá řada velkých asijských exportérů (Korejská republika, Thajsko, Malaj-
sie, Singapur) patří i k významným importérům. Vysvětlením může být specializace na produkci jen určitých typů a při-
tom nutnost dovozu jiných typů potřebných ke kompletaci strojů a zařízení.
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Vývoz rozvaděčů (2009)

Země Export v USD
% svět. 

exportu

1. Německo 5 855 046 423 22,3

2. USA 2 492 536 021 9,5

3. Čína 2 058 397 085 7,8

4. Japonsko 1 996 231 063 7,6

5. Mexiko 1 608 999 701 6,1

6. Francie 929 186 113 3,5

7. Malajsie 852 133 297 3,2

8. Itálie 829 040 572 3,2

9. Česká republika 708 492 170 2,7

10. Spojené království 698 958 299 2,7

11. Kanada 558 254 062 2,1

12. Singapur 534 262 984 2,0

13. Korejská republika 501 622 760 1,9

14. Thajsko 501 140 800 1,9

15. Švýcarsko 498 251 984 1,9

Vývoz obráběcích center (2009)

Země Export v USD
% svět. 

exportu

1. Německo 1 198 772 241 30,9

2. Japonsko 1 137 892 388 29,4

3. USA 216 586 792 5,6

4. Korejská republika 196 020 805 5,1

5. Itálie 192 655 534 5,0

6. Švýcarsko 180 048 480 4,6

7. Belgie 119 416 254 3,1

8. Španělsko 87 662 074 2,3

9. Česká republika 83 161 223 2,1

10. Spojené království 77 236 758 2,0

11. Francie 61 102 490 1,6

12. Čína 49 680 057 1,3

13. Hongkong 49 628 266 1,3

14. Singapur 39 930 383 1,0

15. Rakousko 38 430 545 1,0

Dovoz rozvaděčů (2009)

Země Import v USD
% svět. 

importu

1. USA 4 076 854 143 17,2

2. Čína 2 776 374 151 11,7

3. Německo 1 880 938 990 7,9

4. Thajsko 993 526 391 4,2

5. Korejská republika 894 530 916 3,8

6. Rusko 882 848 985 3,7

7. Francie 772 550 710 3,3

8. Kanada 770 381 738 3,2

9. Mexiko 557 004 254 2,3

10. Spojené království 554 370 151 2,3

11. Singapur 522 605 315 2,2

12. Itálie 462 683 502 2,0

13. Malajsie 455 767 174 1,9

14. Švýcarsko 439 640 861 1,9

28. Česká republika 308 503 175 1,3

Dovoz obráběcích center (2009)

Země Import v USD
% svět. 

importu

1. Čína 1 419 533 020 33,1

2. USA 498 324 069 11,6

3. Německo 273 421 871 6,4

4. Rusko 196 961 447 4,6

5. Mexiko 160 715 143 3,7

6. Belgie 146 118 445 3,4

7. Itálie 128 161 332 3,0

8. Korejská republika 121 516 265 2,8

9. Francie 110 112 949 2,6

10. Švýcarsko 109 462 553 2,6

11. Brazílie 95 172 142 2,2

12. Švédsko 77 554 089 1,8

13. Spojené království 77 255 375 1,8

14. Indie 71 893 169 1,7

51. Česká republika 29 769 576 0,7

TABULKY NEJVĚTŠÍCH SVĚTOVÝCH EXPORTÉRŮ A IMPORTÉRŮ

Zdroj dat: Comtrade

Zdroj dat: Comtrade

Obráběcí centra jsou výsledkem další automatizace obráběcích strojů. Za pomoci počítačů obráběcí centrum zvládne 
více obráběcích operací prováděných na obráběném dílu, a  to bez nutnosti jeho přemisťování do  jiného obráběcího 
stroje, jako tomu bylo v minulosti.

Produkce obráběcích center je velmi koncentrována, protože tyto moderní stroje vyrábí jen několik desítek zemí. Celo-
světovému exportu vládnou Německo a Japonsko, když se na něm dohromady podílejí 60 %. Další velcí exportéři se na-
cházejí vesměs v Evropě. Také Česká republika je poměrně významným vývozcem. Patří do první světové desítky a předčí 
i takové hospodářské velmoci jako Británii, Francii nebo Čínu!

Třetinu světového importu spolkne nenasytná Čína, více než desetinu Spojené státy. Rusko je čtvrtým největším dovoz-
cem, přičemž jeho vývoz je ve srovnání zanedbatelný.
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2. SLOVINSKO  

1. LITVA

ŠVÝCARSKO

3. CHORVATSKO

4. SLOVENSKO

5. MAĎARSKO     

4 mm2 odpovídají 3,2 mil. USD obratu obchodu

import

export

Pozn.: Mapa neobsahuje země s obratem pod 3,2 mil. USD.
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Pozn.: Mapa neobsahuje země 
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Václav Jancák:

Baví nás výjimečné 
výzvy a řešení na míru
Rusko je dnes považováno za jeden z nejperspektivnějších a nejrychleji rostoucích 

světových trhů automobilového průmyslu. Jsou zde zastoupeny snad všechny 

automobilové značky a spolu s nimi pronikají na ruský trh i výrobci autodílů 

a rovněž dodavatelé technologií. Podílejí se na úspěchu těchto automobilek 

stejnou měrou, i když pro toho, kdo nakonec auto koupí, zůstávají tak trochu skryti. 

A to i přesto, že zásadním způsobem ovlivňují právě prostřednictvím výrobních 

technologií kvalitu produktu. Takovou firmou je i Lipraco z Mnichova Hradiště.

V Kaluze se bude vyrábět 
700 aut denně

Automobilka Volkswagen Group Rus, 
která zaměstnává v ruské Kaluze na 5500 
lidí, zavedla loni třetí směnu a  plá-
nuje zvýšení kapacity ze současných 
620 na  700 aut denně. Současně rozvíjí 
spolupráci s  továrnou GAZ v  Nižním 
Novgorodu, která je známá výrobou 
Volhy a nákladních vozidel. Volkswagen 
se jako mnozí jiní výrobci rozhodl vy-
užít výhody nabízené v  rámci ruské au-
tomobilové politiky (nový dekret 166), 
zavádějící výhodné celní podmínky 
za  předpokladu 60% lokalizace dodávek 
v Rusku. Cílem je přilákat do země další 
velké výrobce, subdodavatele a investory 
z oblasti automobilového průmyslu.

Právě pro ruskou odnož Volkswagenu 
vyvíjejí nyní ve  firmě Lipraco trans-
portní palety. S  ohledem na  složitost 
přepravovaných dílů, extrémní trans-
portní podmínky (vibrace, vlhkost, vy-
soké teplotní výkyvy) a  tlak na cenu jde 
o  zakázku, která je pro řadu podobných 
firem nedosažitelná. „Naše vývojové 
a  konstrukční oddělení využívá zkuše-
ností s obdobnými zakázkami pro Indii. 
Části vozu Škoda Yeti se musejí dostat 
do  Nižního Novgorodu co nejbezpeč-
něji a  nejekonomičtěji, jako by se jed-
nalo o  mezihalovou přepravu v  rámci 
jednoho areálu. Škodovka neplánuje 
zmetky, a  tak by každý poškozený díl, 
s ohledem na dobu transportu, znamenal 
ztrátu ve výrobě jednoho vozu v Rusku,“ 
upozorňuje ředitel společnosti Lipraco 
Jan Tutaj. „Zákazník nám poskytne 3D 

data dílů, které potřebuje přepravovat, 
limity vnějších rozměrů obalu a  po-
žadavek na  počty, ostatní už nechává 
na nás. Palety právě testujeme v reálných 
podmínkách.“

Vodní test v sériové výrobě 
není myčka na benzince

Jako jedni z  několika málo firem 
v  Evropě umí v  Lipracu vyrobit linku, 
na  které lze testovat ve  velké sérii vyrá-
běná vozidla. A jestli si myslíte, že na to 
stačí něco jako lepší myčka, mýlíte se. 
Jan Tutaj nám vysvětluje, že se jedná 
o  složitý komplex dopravníku, kabiny, 
sofistikované soustavy trysek, myčky, 
sušky a  vodního hospodářství, kde vše 

jako jeden stroj pracuje pod kompliko-
vaným průmyslovým elektrořízením. 
Pro dokreslení situace je možné zmínit, 
že některé části testu pracují s  tlaky až 
150 barů, což je minimálně 50krát větší 
tlak, než s jakým se můžete potkat v běž-
ném životě. A  požadavky na  provedení 
se neustále zvyšují.

„Vyráběli jsme podobnou linku 
na  Ukrajině pro mladoboleslavskou 
Škodovku,“ dodává jednatel společnosti 
Václav Jancák. „Právě taková linka, která 
je spolu s  jízdním polygonem nejdůle-
žitější funkční zkouškou vozu, je insta-
lována všude, kde probíhá montáž, a  to 
i  rozložených vozů. Kromě toho do-
dáváme pro ukrajinskou automobilku 
také další speciální přípravky, které 

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY
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malosériovou výrobu na  místě zjedno-
dušují a zajišťují vysokou kvalitu vozu.“

Rozumí si i s roboty

„Jako většina firem v  naší branži jsme 
začínali se zakázkami na  výrobu série 
palet podle dodaného výkresu. Právě 
trvalý vývoj firmy nás posunul směrem 
k  rozšíření a  zkvalitnění služeb pro zá-
kazníky, a tím nás odlišil od konkurence. 
Dnes nabízíme mnohem více, a to vývoj 
a  projektování konstrukčních celků. To 
nám umožňuje nejen splnit představy 
zákazníků, ale i  zohlednit požadavky 
naší výroby, a nabídnout tak nejen nižší 
cenu, ale především výrazně kratší ter-
míny a  větší operativnost v  průběhu 
realizace než konkurence,“ konstatuje 
Václav Jancák. „Klienti se k  nám vrací, 
protože jim umíme poskytnout kom-
plexní řešení – vyvineme koncept pro-
duktu, zpracujeme studie, předložíme 
nabídku a  vyrobíme zařízení na  klíč. 
A  jsme schopni průběžně reagovat 
na nové požadavky zákazníka, až dospě-
jeme společně přes prototyp k  sériové 
výrobě.“

Příkladem může být robotické pra-
coviště pro montáž frontendu vozu 
Superb a  Yeti. „Závod ŠKODA AUTO 
v  Kvasinách nám zadal řešení zástavby 
frontendu, tedy čelní stěny vozu, k  če-
muž se obvykle využívá mechanický 
manipulátor s  ruční obsluhou. My jsme 
vyvinuli, vyrobili a dodali exkluzivní ro-
botickou stanici bez obsluhy,“ vysvětluje 
Jan Tutaj. „Je to jediný robot, který dnes 
umí montovat dva různé modely aut 
na  jedné lince. Sám vyhodnotí, jaký typ 
právě montuje, je stoprocentně flexibilní. 

Přičemž nejde jen o  prostou montáž, 
ale přesné ustavení pomocí kamerového 
systému, které definuje precizní prove-
dení montáže přední části vozu. Stanici 
budeme prezentovat v rámci celého kon-
cernu VW v Německu.“

V krizi investovali do vývoje 
a zařízení

Dnes má Lipraco osmdesát kmenových 
zaměstnanců a  operuje až se 170  lidmi. 
„Když byla krize a  všichni propouš-
těli, u  nás jsme sháněli lidi,“ vzpomíná 
Václav Jancák. „Museli jsme restruktu-
ralizovat, ale nemuseli jsme propustit je-
diného člověka. Pokles v oblasti masivní 
výroby jsme nahradili výkony vývojo-
vého pracoviště.“

Obrat společnosti za  poslední rok byl 
260 milionů korun. Podle jednatele in-
vestuje firma ročně do  modernizace 
a  vývoje nejméně deset milionů korun. 
„I  díky Komerční bance jsme mohli 
před více než rokem zahájit další mo-
dernizaci našich stávajících objektů a vý-
stavbu nových prostor. Banka nám jako 
dlouholetému a  spolehlivému klientovi 
vychází vstříc a  pomáhá nám financo-
vat nejen investiční akce, ale i  provoz. 
Oceňuji především profesionalitu celé 
firmy a  schopnost zakládat dlouhodobá 
obchodní partnerství. Bez nich by naše 
strategie zůstala pouhou vizí.“

Dodávky pro Škodovku tvoří jen šedesát 
procent produkce Lipraca. „Dodáváme 
nejen do  dalších automobilek, ale s  na-
šimi výrobky či službami se můžete po-
tkat v  mnoha dalších oborech běžného 
života. Patří mezi ně například veřejné 

nerezové toalety, vleky pro operativní 
přepravu výrobků, zádržné systémy pro 
zabezpečení branek proti pádu, min-
covní automaty pro vydávání novin 
a  mnoho dalších. Přesto, a  nebo možná 
právě proto se těšíme na  další výzvy,“ 
uzavírá Václav Jancák.  

Jana Švábenská, 
výkonná ředitelka 
pro Provoz Komerční 
banky, a.s.

„Společnost Lipraco se stala klien-

tem naší banky v  roce 2008. Od  té 

doby se nám podařilo navázat úzkou 

spolupráci v  oblasti aktivních ob-

chodů i  platebního styku. KB firmě 

Lipraco financuje provozní potřeby 

i  investiční akce. Tuzemský i  zahra-

niční platební styk je veden pouze 

v  naší bance. Jsem velice potěšena, 

že se nám podařilo navázat ob-

chodní spolupráci založenou na vzá-

jemné důvěře. Je radost spolupraco-

vat s lidmi, jako je pan Václav Jancák, 

pro kterého je firma jeho ‚dítětem‘ 

a  moci se podílet na  dalším rozvoji 

této společnosti.“ 

Lipraco s.r.o.

Lipraco vzniklo v roce 1997. V ob-
lasti strojírenství nabízí komplexní 
služby od  vývoje a  tvorby projek-
tové dokumentace v  CAD – 3D 
(Solid Edge) přes výrobu prototypu 
až po  sériovou produkci v  počtu 
stovek či tisíců kusů. V oblasti sta-
vebnictví se zaměřuje na  stavby 
rodinných domů a  dalších objektů 
včetně zemních a  dokončova-
cích prací, fasád, oplocení apod. 
Poskytuje servis a  údržbu techno-
logických zařízení jako např. vzdu-
chotechniky, klimatizací, vodních 
testů, dílčích zařízení či celých 
částí linek. Více než 60 % jejího 
odbytu tvoří dodávky pro společ-
nost ŠKODA AUTO a.s., případně 
její bratrské společnosti VW, Audi 
a  SEAT. Dalšími významnými 
klienty jsou např. TRW, Dürr, 
ABB, AERO, TMS, Yapp, Komatsu, 
METROSTAV, HBPO, M+W, Kia, 
BMW.
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ROZHOVOR

Jaromír Chabr:

Naše korporátní strategie  
cílí na Rusko
O specifikách ruského trhu jsme si povídali s Jaromírem Chabrem, 

ředitelem divize Financování obchodu a exportu v Komerční bance.

Komerční banka je partnerem značné 
části tuzemských exportérů. Jak 
vnímají podle vás právě současné 
Rusko?

Jako zemi s  obrovským potenciálem. 
Kupní sílu téměř 143 milionů obyva-
tel musíte zkrátka respektovat. Obzvlášť 
v  době finanční krize může zaplnit me-
zery v  příjmech způsobené problémy, 
které postihly řadu evropských obchod-
ních partnerů. Na  základě průzkumu, 
který pro nás zpracovala na  přelomu 
roku 2011 agentura Aspectio Research, 
považuje 42 % českých vývozců země 
SNS za klíčovou složku svého exportního 
mixu. Nejlépe je podle očekávání hod-
nocena Ruská federace (76 % dotázaných 
vývozců ji považuje za  nejlukrativnější 
trh), dále jsou to Ukrajina, Bělorusko, 
Ázerbájdžán, Kazachstán a Gruzie. Podle 
statistik Českého statistického úřadu se 
v  meziročním srovnání zvýšil export 
do Ruska o více než 36 %.

Kdybyste měl krátce popsat trh 
samotný?

Je nezbytné si uvědomit, že Rusko dnes 
není jen Moskva nebo Petrohrad a  že 
významné exportní příležitosti lze najít 
také jinde. Naše klienty podporujeme 
formou profinancování jejich zakázek 
například v  Kazani, Novosibirsku atd. 
Významným a  pozitivním signálem 
pro firmy usilující o  vstup na  ruský trh 
je otevírání ruské ekonomiky pro za-
hraniční investory. V  minulosti nebylo 
Rusko schopno dlouhodobě přilákat 
přímé zahraniční investice v  objemu, 
který by odpovídal potřebám ruské eko-
nomiky. Schopnost tuzemských firem 
adaptovat se na požadavky ruského trhu 
při garantování vysoké kvality výrobků 
a  solidní cenová politika rozšiřují pově-
domí o českých výrobcích mezi ruskými 
spotřebiteli.

S  čím se vaši klienti nejčastěji při 
jednání s ruskými protějšky setkávají?

Uvědomují si blízkost našich kul-
tur. Na  rozdíl od  jiných národností je 
od prvních jednání cítit, že si obě strany 
přirozeně rozumí, že ruská strana pro-
jevuje reálný zájem o  partnera z  České 
republiky. Obchod je často založen 
na osobních vztazích a znatelně zde pů-
sobí efekt důvěry. Uzavírání partner-
ství tedy bývá dlouhodobou záležitostí 
a  je potřeba počítat s  časovou i finanční 
náročností. Bez správných kontaktů je 
téměř nemožné se u  velkých korporací 
dostat k té správné osobě ve velice strmé 
organizační podnikové struktuře.

Problémem řady českých firem je 
chybný způsob a  četnost komunikace. 
Zapomeňme na  úspěch při pouhém za-
pojení internetu a  korespondence, důle-
žitá je ochota cestovat a  aktivně působit 
v  místě obchodu. Ruští partneři chápou 
komunikaci jako vyjádření zájmu o byz-
nys, kdy znalost prostředí a  jazyka pa-
tří k  největším výhodám v  obchodních 
vztazích. Velkou pozornost je potřeba 
věnovat i přípravě prezentačních materi-
álů, u  nichž je jednoznačně preferovaná 

Jaromír Chabr pracuje pro KB a později 

skupinu SG od roku 2000.  

Od roku 2010 zastává pozici ředitel  

divize Financování obchodu a exportu.  

Předtím působil na pozicích ředitel 

obchodního centra, ředitel regionu  

Ústí nad Labem a generální ředitel 

a předseda představenstva dceřiné 

společnosti KB na Slovensku.

Téměř polovina 
českých vývozců 
považuje země SNS 
za klíčovou složku 
svého exportního 
mixu.
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ruština, s angličtinou uspějete jen málo-
kde. Brzdou českého podnikání bývá ne-
dostatečná informovanost o ruském trhu 
a  nedostatečná kapitálová vybavenost. 
Setkáváme se také s  předsudky z  minu-
lých negativních zkušeností.

Jaká je spolupráce s ruskými finančními 
institucemi a  které služby poskytuje 
Komerční banka českým subjektům 
působícím na ruském trhu?

Sortiment zboží vyváženého do Ruské fe-
derace je velmi pestrý, od  kancelářských 
potřeb, kusové strojařiny až po technolo-
gické celky dodávané na klíč, i proto jsme 
našim klientům k  dispozici v  plné škále 
produktů. Exportní odběratelské úvěry 
a  odkupy pohledávek, dokumentární 
akreditivy, bankovní záruky nebo ve-
dení účtů v  rublech jsou samozřejmostí. 

Spolupráce s  ruskými bankami v  oblasti 
dokumentárních transakcí je velmi dobrá, 
pracují na  standardně vysoké úrovni, 
běžná je telefonická komunikace.

V  oblasti bezregresního financování 
střednědobých pohledávek vzniklých 

za dodávky zboží investiční povahy může 
český exportér využít zejména forfaiting 
pohledávek za  ruským kupujícím s  vy-
užitím pojištění EGAP nebo forfaiting 
pohledávek pod dokumentárním akredi-
tivem vystaveným některou z  bonitních 
ruských bank. Obvyklá doba odložené 
splatnosti bývá tři až pět let.

Specifikem ruského trhu je, že ruské 
banky často samy aktivně poptávají u čes-
kých bank možnost a  podmínky diskon-
tování pohledávek s odloženou splatností 
pod dokumentárními akreditivy, které 
vystavují ve  prospěch českých exportérů. 
Důvodem je skutečnost, že výlohy spo-
jené s diskontováním odložené splatnosti 
nese ruský kupující a  vystavující banky 
dosáhnou na bankovním trhu výhodných 
podmínek. Již při projednávání podmí-
nek obchodního kontraktu totiž kupující 
uvádí, že od  prodávajícího nepožaduje 
poskytnutí dodavatelského úvěru a střed-
nědobé financování si zajistí sám. Český 
vývozce obvykle uzavírá obchodní kon-
trakt s  platební podmínkou placení proti 

předložení akreditivních dokumentů. 
Po  vydodání zboží inkasuje nominální 
hodnotu předložených dokladů a financo-
vání odložené splatnosti je záležitost do-
hody zúčastněných bank.

A další formy podpory českého exportu 
do Ruska ze strany KB?

V  návaznosti na  výše zmiňovaný mar-
ketingový výzkum a  budování dlou-
hodobých partnerství s  klienty je naše 
korporátní strategie na  rok 2012 vý-
znamně zacílena i na Rusko a země SNS. 
Informační a  projektovou podporu po-
skytujeme klientům formou konzultací, 
již klasickou se stala naše přítomnost 
na  Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v  Brně, pořádáním workshopů, kon-
ferencí a  podnikatelských misí ve  spo-
lupráci s  Komorou SNS a  agenturou 
CzechTrade. První exportní konference 
právě na  téma Rusko se uskuteční 
28. února v Praze.

Děkujeme za rozhovor.

ROZHOVOR

Zapomeňme 
na úspěch při pouhém 
zapojení internetu 
a korespondence, 
důležitá je ochota 
cestovat a aktivně 
působit v místě 
obchodu.

SKUPINA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE V RUSKU

Přítomnost na ruském trhu prostřed-

nictvím mateřské Société Générale 

zaručuje rychlý a bezpečný platební 

styk a schopnost zabezpečit veškeré 

potřeby obchodních partnerů.

ROSBANK,  

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP

 univerzální banka

 více než 700 poboček a expozitur

 přítomnost ve 340 městech

 5. největší banka v Rusku podle 

velikosti úvěrového portfolia
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UNISTAV a Rusko spojují projekty 
za více než dvě miliardy
Není ani největší, ani nejdéle fungující českou stavební firmou na ruském 

trhu. Přesto si tamější investor vybral UNISTAV jako generálního dodavatele 

největšího farmaceutického komplexu v zemi.

Stavbaři jezdili za prací 
vždycky 

Kontrakt na  výstavbu farmaceutického 
kombinátu uzavřel brněnský UNISTAV 
s  ruskou akciovou společností Rafarma 
v roce 2009. Největší projekt zdravotnic-
kého průmyslu Ruské federace v posled-
ních letech se nachází ve zvláštní ekono-
mické zóně Těrbuny v  Lipecké oblasti, 
400 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. 

Začlenění do  zóny přináší některá spe-
cifika. Firmy působící uvnitř takových 
ekonomických lokalit požívají zvlášt-
ního statutu, přičemž na registrace čekají 
jen čtrnáct dní. Jsou jim poskytovány 
různé daňové úlevy a  jejich výrobky, 
stejně jako produkce a  suroviny dove-
zené do  zóny, nepodléhají například 
DPH nebo clu. Na  druhou stranu jsou 
tyto podnikatelské subjekty povinny za-
registrovat se přímo v ekonomické zóně, 
zaměření jejich činnosti musí odpovídat 
jejímu charakteru a  minimální hranice 
jejich investice musí činit 3 miliony eur.

O  důležitosti projektu Rafarma vypo-
vídá i přímá podpora ruské vlády, jejímž 
záměrem je zajistit soběstačnost země 
ve  výrobě antibiotik a  protinádorových 
preparátů. Výjimečný je i  způsob finan-
cování. Na  rozdíl od  většiny projektů 
českých firem v Rusku, které zajišťují tu-
zemské banky a státní pojišťovací společ-
nost EGAP, posílila tentokrát zdroje sou-
kromého investora Vněšekonombank.

Dovoz léků se sníží na třetinu

Rusko je zatím významně závislé na do-
vozu léčebných preparátů ze zahraničí 
a  dostavba Rafarmy mu umožní po-
krýt spotřebu vlastní výrobou světo-
vých parametrů. Výrobní kapacita bude 
po  dokončení představovat 450  mi-
lionů tabletek, 180 milionů tvrdých 

želatinových kapslí, 62,5 milionu fla-
konů injekčních preparátů, 18 milionů 
preparátů v  sáčku, 7,5 milionu flakonů 
dětských suspenzí a  200 tisíc protiná-
dorových preparátů. Tímto objemem 
a  strukturou produkce budou uspo-
kojeny potřeby obyvatelstva oblastí 
Moskvy a  Podmoskví, Krasnodarského 
kraje, Sankt-Petěrburgu, Baškortostánu 
a Tatarstánu. Uvažuje se však také o do-
dávkách Rafarmy ruským ozbrojeným 
silám. 

Kromě zajištění vlastní soběstačnosti 
hodlají Rusové přilákat i zahraniční pro-
ducenty a  distributory. Jak vyplývá ze 
zahraniční korespondence generálního 
ředitele Rafarmy Alexandra Ščaveleva, 
společnost nabízí evropským farmaceu-
tickým firmám s  ambicemi rozšířit svůj 
trh v  Rusku vzájemně prospěšnou spo-
lupráci formou umístění jejich výroby 
i  návazných činností v  Těrbunách. Mezi 
prvními projevili zájem Indové, kteří 

zvažují, že by tu mohli farmaka balit, 
skladovat a distribuovat.

UNISTAV finišuje 

Vlastní realizaci projektu zahájili 
Moravané zkraje roku 2010. Hrubý ob-
jem investic byl nasmlouván ve  výši 
28 milionů eur, v současné době se však 
kontrakt na základě zájmu partnera roz-
šířil na  30 milionů eur. V  rámci první 
etapy již UNISTAV vybudoval a  loni 
v červnu zákazníkovi předal administra-
tivní objekt, balicí a  skladový komplex 
s laboratořemi, veškeré technické objekty 
nezbytné pro zahájení zkušebního pro-
vozu a  ubytovací kapacity pro pracov-
níky. Druhá ze dvou realizačních etap, 
která má být ukončena letos na  jaře, 
představuje výstavbu zbývajících čtyř 
hal: cechů výroby farmaceutických pre-
parátů a  kompletní dokončení technic-
kého zázemí komplexu. Veškeré objekty 

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY
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jsou provedeny ve  vysokém evropském 
standardu a  po  technické a  kvalitativní 
stránce splňují nejpřísnější evropská mě-
řítka a normy.

Expanze i díky kvalitním  
informacím z CzechTrade

„Naše zájmy pokrývají kromě Česka také 
Slovensko, Ukrajinu a  Rusko. Zatímco 
na  Ukrajině je v  současné době činnost 
zatím zcela utlumena, v  Rusku jsme 
velmi aktivní. I  když se tam pohybují 
tvrdě si konkurující přední světoví hráči 
všech oborů, naděje na  získání zajíma-
vých zakázek je pro nás nezanedbatelná 
a  řada z  nich se již zrealizovala,“ říká 
oblastní obchodní ředitel Petr Vašíček. 
„Kromě Rafarmy se jedná například 
o  výstavbu a  rekonstrukci závodu 
HAMÉ v  Bogoljubovu za  32 milionů 
dolarů, vybudování závodu na  gofro-
karton v  Dmitrovu v  hodnotě 26 mi-
lionů dolarů nebo stavbu obchodního 
domu RUBIKON v  Sankt-Petěrburgu 
za  8,5 milionu dolarů. Celkem jsme 
na  ruském teritoriu uskutečnili projekty 
v hodnotě přes dvě miliardy korun,“ bi-
lancuje ředitel. Za  úspěšně dokončený 
projekt výstavby závodu na  gofrokarton 
v  Dmitrovu získal UNISTAV prestižní 
ocenění magazínu Global Trade Review 
Nejlepší exportní obchod roku 2006.

„I  když si některé aktivity organizujeme 
od  roku 2001 sami prostřednictvím na-
šeho petěrburského filiálu, na  všech 

klíčových projektech úzce spolupra-
cujeme s  agenturou CzechTrade. Mít 
dnes správné informace ve  správný čas 
je pro úspěch v  podnikání rozhodující. 
Pracovníci agentury, kteří dobře znají 
ruské prostředí, tam mohou fungovat 
daleko efektivněji než my a  poskyto-
vat nám komplexnější a  detailnější in-
formace,“ hodnotí partnerské vztahy 
Petr Vašíček. „Velmi nám pomáhá jejich 
dobrá znalost našeho i  dalších oborů, 
ale i  administrativní sféry a  místních 
samospráv. To se projevilo nejen při pří-
pravách a  realizaci kontraktu Rafarma, 
ale i  v  mapování dalších příležitostí, 
jichž bychom zejména v  Lipecké oblasti 
v  příštích letech využili,“ oceňuje pro-
fesní nasazení personálu zahraničních 
kanceláří, s nimiž je UNISTAV ve stálém 
kontaktu. 

Know-how a firemní identita

Rusové zatím některé vyspělé nové tech-
nologie nakupují v zahraničí. Spolu s ob-
rovským ekonomickým potenciálem 
země je to do budoucna velká šance také 
pro firmy, jako je UNISTAV. „Například 
při budování Rafarmy v  Těrbunách jsme 
získali cenné technické a  manažerské 
zkušenosti, které se dají využít i na jiných 
projektech a  v  odvětvích ruské ekono-
miky,“ připomíná Petr Vašíček. Dobře se 
UNISTAVu spolupracuje také s  ruským 
partnerem. A  co je rovněž důležité, vli-
vem krize se mnohé změnilo i  v  Rusku; 
místní trh se vyčistil a zkvalitnil.

„Nám nejde jen o  to, stavbu postavit, 
ale měla by mít i  svou ‚duši‘,“ říkají lidé 
z  UNISTAVu. Jsou totiž přesvědčeni, že 
stavba v  sobě skrývá nejen to, s  jakým 
nasazením a  profesionalitou ji vybudo-
vali, ale také jak přemýšleli o  spokoje-
nosti a komfortu jejích budoucích vlast-
níků. Tak osobní vztah zaměstnanců 
k  firmě a  hodnotám, které tvoří, ještě 
není příliš obvyklý. Proč je tomu v tomto 
případě jinak? Hodně se dá pochopit ze 
skutečnosti, že UNISTAV začínal zkraje 
devadesátých let jako malá regionální 
firma, a  dodnes jsou její akcionáři zá-
roveň jejími zaměstnanci a  tvoří její vr-
cholový management. Spolehlivým a od-
borně zdatným pracovníkům společnosti 
se akcie přidělují po  uplynutí prvního 
roku podle zásluh. Každou důležitou po-
zici tedy zastává zaměstnanec a  vlastník 
v  jedné osobě a  na  kvalitě staveb je to 
rozhodně vidět.  Generální ředitel a předseda představenstva společnosti UNISTAV Miroslav Friš (vlevo) 

s vedoucím kanceláře CzechTrade v Moskvě Štěpánem Jílkem při slavnostním otevření  

první etapy stavby Rafarma.

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY

UNISTAV a.s.

Společnost byla založena v  roce 
1990 v Brně. V současné době patří 
s ročním obratem přes 2,5 miliardy 
korun a  zhruba 330 zaměstnanci 
mezi dvacet největších staveb-
ních společností v  Česku. Za  dobu 
svého působení si připsala na konto 
stavby za více než 50 miliard korun. 
Jedná se o administrativní a obytné 
komplexy, rodinné domy, průmys-
lové a  obchodní objekty, objekty 
pro vzdělávání a  výzkum, zdravot-
nická zařízení a  hotely jako napří-
klad obchodní a  zábavní centrum 
Praha-Čestlice s  největším aqua-
parkem ve  střední Evropě, rezi-
denční bydlení Panorama Strahov, 
univerzitní kampus Masarykovy 
univerzity v Brně, rekonstrukce ne-
mocnic v Novém Městě na Moravě 
nebo ve  Znojmě, obchodní jed-
notky pro řetězec TESCO, nebo 
bytový dům Sluneční věž v  praž-
ském Karlíně. Do  jejího portfolia 
patří i  rekonstrukce historických 
staveb, z  nichž nejprestižnější je 
rekonstrukce a  památková obnova 
slavné brněnské vily Tugendhat. 
Stavby společnosti UNISTAV zís-
kaly již sedmkrát prestižní titul 
Stavba roku. Deset let provozuje 
v  Sankt-Petěrburgu svou filiálku se 
stavební licencí.
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Návrat na ruský trh nebyl jednoduchý, 
ale povedl se
Zatímco do roku 2006 pojistil EGAP české vývozy do Ruska za přibližně 21 miliard 

korun, za posledních pět let to dělá více než 100 miliard.

Zpřetrhané vazby obnoveny 
a vznikají nové

Rusko patří jednoznačně mezi naše klí-
čová teritoria. Dá se říci, že v  posled-
ních letech dokonce prožívají obchodní 
vztahy s  Ruskem určitou renesanci. 
Po  hlubokém propadu českého vývozu 
v  devadesátých letech se situace začala 
postupně zlepšovat a  dnes se řada na-
šich fi rem na  ruském trhu velmi dobře 
uplatňuje. 

O tom svědčí i  již uvedená čísla charak-
terizující obrovský nárůst českého vý-
vozu. Vedle četnosti kontraktů se také 
v  řadě případů rapidně zvýšil jejich 
objem. 

Češi dnes v  Rusku staví elektrárny, prů-
myslové podniky, dodávají technolo-
gické komplety, podílejí se na  rekon-
strukci starších výrobních provozů, 
zajišťují výstavbu logistických a obchod-
ních center či dopravních staveb.

EGAP pomáhá oběma 
obchodním stranám

Seznam všech aktivit by byl dost dlouhý 
a perspektivy vůbec nejsou špatné. Dobré 
renomé, kterému se čeští dodavatelé 
v  Rusku těší, otevírá dveře i  k  opravdu 
ohromným projektům na  revitalizaci 
a  efektivní využití ekonomického po-
tenciálu celých regionů, konkrétně a  ak-
tuálně například Uralského federálního 
okruhu.

V loňském roce pojistil EGAP exportní úvěry, bankovní záruky a investice 

v zahraničí v hodnotě 53 miliard korun 

Největší objemy pojištěného českého vývozu směřovaly do Ruska a Turecka. Jako tradičně převažoval vývoz strojního, technolo-

gického a energetického zařízení a dopravních prostředků fi nancovaný exportními odběratelskými úvěry. Pojištění tohoto typu 

středně- a dlouhodobých úvěrů, jimiž banky fi nancují český vývoz, v posledních letech dominuje. V roce 2011 pojistil EGAP ex-

portní odběratelské úvěry v hodnotě 35,7 mld. Kč, což představuje přes 67 % celkového pojištěného objemu.

Mezi největší obchodní případy patří výstavba uhelné elektrárny a dodávky zařízení pro důlní těžbu v turecké Adularyi v pojistné 

hodnotě 11 mld. Kč, výstavba silnice v Ázerbájdžánu v pojistné hodnotě 6 mld. Kč a výstavba závodu na výrobu OSB desek v ruské 

Kalevale v pojistné hodnotě 4,5 mld. Kč. Z hlediska jednotlivých pojistných produktů představují významné objemy také pojištěné 

bankovní záruky, předexportní úvěry a české investice v zahraničí.

Vzhledem k multiplikačnímu efektu pojištění se státní podporou podpořil EGAP v roce 2011 český vývoz 

za téměř 100 mld. Kč.

NÁŠ PARTNER

Karel Pleva
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NÁŠ PARTNER

Pojištění vývozních úvěrů, které EGAP 
nabízí, v  tom rovněž hraje podstatnou 
pozitivní roli. Jako obdobné instituce 
ve  vyspělých zemích také EGAP chrání 
své klienty před možností, že z  nějakých 
nepředvídatelných příčin nedostanou 
od  svých obchodních partnerů zapla-
ceno. To je ale jenom jedna strana mince. 
Ta druhá je přívětivá i  vůči zákazníkům, 
v  tomto případě ruským. Úvěrové pojiš-
tění totiž umožňuje bankám nabídnout 
dlouhodobé financování projektů za  po-
měrně atraktivních podmínek, kterých 
by jinak rozhodně nešlo dosáhnout. 
Jde nejenom o  možnost rozložit splátky 
úvěru na  optimální dobu odpovídající 
charakteru a  potřebám projektu, ale také 
o  pevné úrokové sazby na  bázi CIRR 
(Commercial Interest Reference Rate), 
vyhlašované OECD jako minimální sazby 
pro státem podporované vývozy.

Navazujeme vztahy s ruskou 
obdobou EGAP

Obchodu prospívá i  skutečnost, že ex-
perti OECD dnes řadí Rusko podle míry 
teritoriálního rizika do třetí rizikové ka-
tegorie ze sedmi. Jinými slovy, Rusko je 
z pohledu úvěrové pojišťovny standardní 
zemí a  tomu také odpovídá pojistná 
prémie, která je teď zejména u  dobrých 
dlužníků výrazně nižší, než když bylo 
Rusko před nějakou dobou hodnoceno 
o stupeň hůře.

Pozitivní zprávou je také to, že v  Rusku 
vznikla obdoba EGAP, tedy úvěrové po-
jišťovny zaměřené na  podporu vývozu. 
EXIAR, jak se jmenuje, má začít upi-
sovat rizika v  polovině roku. Měli jsme 
příležitost se se zástupci této agentury již 
několikrát setkat a  věříme, že najdeme 

cesty, jak úspěšně spolupracovat při vý-
vozech na třetí trhy. Máme co nabídnout. 
Věnujeme se totiž pojišťování vývozních 
úvěrů, bankovních záruk a  investic již 
od roku 1992 a za tu dobu jsme se státní 
podporou pojistili české vývozy za  více 
než 530 mld. Kč. Disponujeme širokou 
škálou variabilních pojistných produktů 
a  hlavně zkušeným týmem odborníků, 
který už pomohl realizovat stovky ob-
chodních případů v  zemích všech konti-
nentů. Vznik našeho partnera na  ruské 
straně nás naplňuje optimismem, že před 
námi stojí nová, kvalitativně vyšší úroveň 
vzájemně výhodné spolupráce.  

Ing. Karel Pleva je předsedou předsta-
venstva a generálním ředitelem EGAP

Navštivte nás v průběhu Mezinárodního strojírenského veletrhu 

v Brně ve dnech 3.–7.10. 2011. Náš stánek najdete na volné ploše F.
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Staré učebnice založme 
hluboko do skříně

Jak řídit mezinárodní obchod, jaké šance 

a rizika skýtají rozhodující světové trhy a jaké 

předpoklady by měli mít jejich dobyvatelé… 

Nejen na tyto otázky se vám pokusí 

odpovědět exkluzivní seriál, který bude 

součástí Trade Review 2012.

Zapomeňme na minulost

Jiná geopolitická mapa světa, nové eko-
nomické supervelmoci a nebývalý rozvoj 
informačních a  komunikačních techno-
logií jsou hlavní příčinou změn ve  svě-
tovém obchodě. Za  uplynulých dvacet 
let došlo k  natolik převratným změnám 
v  pojetí dobývání nových trhů a  obrany 
vlastních teritorií, že nezbývá než pře-
psat učebnice, udělat revoluci v  interních 
procesech podniků a  zcela změnit ob-
chodní a marketingové nástroje korporací 
i  malých firem. Z  tuzemského pohledu 
to znamená zapomenout na  „úspěchy“ 
socialistického zahraničního obchodu 
osmdesátých let minulého století, založit 
hluboko do  skříně knížky o  mezinárod-
ním obchodu let devadesátých, ignoro-
vat mudrlanty zahraničněobchodních 

zastoupení uplynulé dekády a  snažit se 
pochopit, co se ve světě odehrává.

S vysokými kartami  
hrají noví hráči

Pád železné opony způsobil, že svět již 
není rozdělen bipolárně, prostřednictvím 
vojenského arzenálu, kdy modří a  rudí 
na  sebe mířili jadernými raketami a  svět 
se obával nového válečného, tzv. koneč-
ného řešení. Scenáristé hrdiny tehdejší 
doby, Jamese Bonda, měli věru jedno-
duchou práci; obyvatelé zeměkoule roz-
lišovali padouchy a  hrdiny podle barvy 
hvězdy na  vesmírné raketě. V  posled-
ním desetiletí ovšem dochází k  nebý-
valé integritě celé zeměkoule. Rostoucí 
vliv asijských velmocí, růst sebevědomí 

JAK DOBÝT SVĚT

Karel Havlíček čerpá ze své právě 

připravované publikace, která pod 

názvem „Jak dobýt svět? aneb 

Byznys napříč kulturami“ vyjde 

v  nakladatelství Eupress v  listo-

padu 2012.
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Ruska založeného na  ekonomické stabi-
litě, integrace Evropy, posilování vlivu 
Turecka, rozmach Jižní Afriky, Brazílie 
a  Mexika znamená, že poznáváme nové 
mezinárodní hráče disponující vysokými 
kartami.

Na  oběžné dráze jsou etablovány nebo 
tam míří satelity americké (GSM), ruské 
(Glonass), evropské (Galileo), ale i  in-
dické, japonské a  čínské. Tento, na  první 
pohled mediálně opomíjený fakt je z geo- 
politického pohledu více než výmluvný. 
Současní světoví lídři vědí, že jejich po-
litický vliv bude čím dál více spojován 
s vlivem ekonomickým, a ten je v nemalé 
míře závislý na  velikosti trhu a  stupni 
obchodní, surovinové a  informační 
nezávislosti.

BRICS, PIGS nebo TIMBI?

Palcové titulky novin jsou ve  světle geo- 
politických změn zcela odlišné od  head- 
linů osmdesátých let. Válka gigantů 
změnila parametry. Nástroje vojenské 
byly vystřídány nástroji ekonomickými. 
Zatímco průměrný světový občan do-
kázal před dvaceti lety docela slušně po-
psat účinky jaderné pumy v zóně 200 km 
od jejího výbuchu, dnes se naopak orien-
tuje v  ekonomických termínech, jakými 
jsou růst HDP, zadluženost nebo saldo 
obchodní bilance. Začínáme svět rozdě-
lovat na  BRICS, PIGS, TIMBI, zónu ja-
ponského, čínského, amerického či brazil-
ského ekonomického vlivu.

Vášnivě, ale zcela vážně diskutujeme 
o  sjednocení fiskální politiky v  Evropě 
a  vytvoření de facto velké, byť ne úplně 
kompaktní supervelmoci, jejíž tvorba 
HDP předčí i  USA a  míra exportu 
Čínu. Za  více než dvě desetiletí do-
šlo ke  zcela zásadním změnám: svět již 
není rozdělen politicko-vojensky, ale 

ekonomicko-politicky. Nejvlivnějšími 
jsou bezesporu USA, Čína, EU, Indie, 
Japonsko, Rusko, svoje místo si ale po-
stupně vytváří i  Turecko, JAR, Brazílie 
a Mexiko a během dvaceti let se očekává 
i nástup Indonésie.

Podstatné je, že pozice světových vel-
mocí se vlivem jejich ekonomické pro-
sperity začínají vyrovnávat, prognózy 
jdou dokonce tak daleko, že nové asijské 
mocnosti vytlačí na  okraj dění i  dopo-
sud vlivné evropské země, jakými jsou 
Německo, Velká Británie či Francie. I zde 
je nutné hledat příčiny poněkud trnité 
cesty evropské integrace.

Firmy vsadily na nové 
informační technologie,  
aniž se ptaly svých klientů

Jako čerstvý absolvent ČVUT, tehdejší 
Mekky tuzemského technického po-
kroku, jsem v  roce 1992 obdivně hod-
notil nejnovější výdobytek doby – pět 
a  čtvrt palcovou disketu, vzpomínaje 
přitom nostalgicky na děrné štítky, které 
jsme na  stavební fakultě používali ještě 
v roce 1989. Kybernetická smršť, která se 
přehnala v  dalších letech, byla nicméně 
tak silná, že naprosto změnila pravi-
dla komunikace, přenosu dat a  řízení 
podniků. IBM, Intel, Microsoft, Sony, 
Google, Nokia nebo později Apple či 
Facebook nastavily novou dimenzi byz-
nysu a  životního stylu. Zajímavé je, že 
vše proběhlo neuvěřitelně rychle a  bez 
zpětné vazby od  zákazníků – spotřebi-
telů a korporací.

Firmy prostě vsadily na  kartu nového 
stylu komunikace a sdílení dat, aniž by se 
tázaly svých klientů, jestli o  takový způ-
sob stojí. To je nevídané nejen v  marke-
tingovém přístupu, který byl v posledních 

letech založen nejprve na  důsledném 
průzkumu a  teprve následně činu, ale 
i  na  sebevědomí, drzosti a  víře vysoce 
inovativních firem. Bossové těchto kon-
cernů si doslova pohrávali se svými klien- 
ty, vědomi si faktu, že v  té záplavě změn 
již průměrný manažer nebo spotřebitel 
netuší, co ještě dalšího by mohl od svého 
výrobce vyžadovat. Změnil se tím svě-
tový obchod, nově založený na sdílení dat 
a rychlé komunikaci, došlo k revolučním 
změnám v  řízení logistiky zboží, techno-
logií i osob.

Důsledek

Dopady na  řízení firem a  zahraniční ob-
chod jsou natolik velké, že musíme změ-
nit celý procesní model řízení podniků 
a zahraničního obchodu. Evropské firmy, 
malé a  střední nevyjímaje, mají dnes ne-
bývalé šance dobývat nové trhy a  bohat-
nout na  nich. Stejně tak je ovšem třeba 
vnímat konkurenty z  nových teritorií, 
kteří každodenně útočí na  evropské spo-
třebitelské a  průmyslové trhy. Podniky 
mění systém strategického a operativního 
plánování, přístup k zákazníkům, metody 
průzkumu trhů. Controlling získává jiný 
rozměr a  řízení rizik se stává přirozenou 
součástí nejenom finančních útvarů, ale 
prakticky všech činností firmy.

Pokračování příště  

JAK DOBÝT SVĚT

Ing.  Karel Havlíček, Ph.D., MBA, 
je generálním ředitelem společnosti 
SINDAT, která řídí majetkové účasti 
skupiny výrobních a  výzkumných 
podniků. Spolupracuje s  akademic-
kou a  zaměstnavatelskou sférou, je 
děkanem Fakulty ekonomických stu-
dií VŠFS a  předsedou Asociace ma-
lých a  středních podniků a  živnost-
níků ČR.
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Spojené království Velkého Businessu 
aneb Všechny cesty vedou přes Londýn

Recese ve tvaru písmene W, rekordní zadluženost, scvrklý průmysl – je mi líto, pro 

špatné zprávy vás musíme odkázat na jiná média. Zajímá-li vás ale pohled za kontury 

hospodářského cyklu, zveme vás na exkurzi za podniky, jež na britském tržním kolbišti 

uspěly. Anebo se přes něj dokonce dostaly do světa.

I  mezi českými firmami totiž objevíme 
stále více příkladů těch, které se rozhodly 
využít specifické pozice Británie a  ze-
jména Londýna na  obchodní mapě světa. 
Podívejme se proto blíže na několik typic-
kých klastrů, v nichž se ostrovy těší výsad-
nímu postavení v globálním měřítku.

Světové centrum designu 
a módy

Revitalizace zóny Chelsea Harbour 
na břehu Temže na obří design centrum 
bylo unikátním a  navýsost ambicióz-
ním projektem. V blízkosti sedmdesátky 
showroomů prezentujících špičkové 
značky interiérového zařízení zde pů-
sobí kanceláře designérů, kteří navrhují 
pro prestižní stavební projekty napříč 

zeměkoulí. V  Londýně také nalezneme 
muzeum designu a vyhledávané výstavy, 
k  interakcím designérů a  dodavatelů 
se zadavateli a  nákupčími zase slouží 
akce typu 100% Design nebo Design 
Week. V  módě šlape na  paty Milánu 
a  Paříži: v  červnu se bude poprvé konat 
akce zaměřená čistě na  pánské odívání 
– London Collections: Men. Jak suše 
po  anglicku poznamenal deník Evening 
Standard, „pánská móda je obrovský 
byznys, je čas ji začít brát vážně“.

České entrée

Protože tento trend rezonuje s oživením 
české sklářské výroby a rostoucími úspě-
chy českých designérů, zaznamenáváme 
zde zejména v posledním roce zvýšenou 
přítomnost našich subjektů. Díla desig-
nérů Bořka Šípka a  Jiřího Pelcla byla 
k vidění na nedávné výstavě postmoder-
nismu ve  Victoria and Albert Museum. 
Výrobce svítidel Lasvit má v  Londýně 
reprezentativní kancelář a na konci roku 
otevřela na  West Endu vlajkový obchod 
luxusní značka Phoenix Crystal.

Loňského ročníku prestižní přehlídky 
100% Design se v  rámci oficiální účasti 
ČR představilo dvanáct výrobců a desig-
nérů, vlastní velkorysou expozicí se 
souběžně se zřízením trvalé přítom-
nosti v Londýně prezentovala společnost 
PRECIOSA-LUSTRY. „Díky našim brit-
ským obchodním partnerům se dlou-
hodobě podílíme na podobě těch nejza-
jímavějších a  nejluxusnějších projektů, 
které ve světě vznikají, a jsme na to prá-
vem hrdí. Otevření kanceláře v Londýně 
bylo tedy logickým krokem, jak zefek-
tivnit servis pro naše partnery v  UK,“ 
vysvětluje ředitelka londýnské pobočky 
Kamila Kneidlová.

Poptávka po  českém skle nepolevuje. 
Týká se zejména nápaditých produktů 

SPECIFIKA TRHU

Henryk Paciorek

vedoucí zahraniční kanceláře 

CzechTrade Londýn, Velká Británie

henryk.paciorek@czechtrade.cz

Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska
Rozloha: 243 610 km² 

Počet obyvatel: 62 041 000

Státní zřízení: parlamentní 

monarchie

Hlavní město: Londýn

Hlavní jazyk: angličtina

Měna: libra šterlinků (GBP)

PERSPEKTIVNÍ OBORY
 Sklo a potřeby pro domácnost 

s vysokou přidanou hodnotou

 Speciální potraviny a nápoje

 Obchodní služby a kreativní 

obory

 Průmyslové subdodávky

 Živé vědy – kooperace, dodávky 

technologií

 Energetika – obnovitelné zdroje, 

úspory energie, snižování emisí

 Infrastrukturní projekty
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s  atraktivním designem, žádaná je za-
kázková výroba vysoké kvality. Kancelář 
CzechTrade v  Londýně může pomoci 
jak s  přípravou strategie vstupu na  trh, 
tak s  její realizací – například s  volbou 
vhodné formy vstupu, založením zastou-
pení, otevřením prodejny či proniknu-
tím do distribuce.

Obchod ve službách business 
developmentu

Působení na britském trhu – a nemusí jít 
nutně o  fyzickou přítomnost, ale třeba 
o  internetový prodej – má totiž další 
významné přednosti. Patří mezi ně tes-
tování trhu, neboť pro britského spotře-
bitele jsou charakteristické vysoké ná-
roky, ba přímo zhýčkanost nekonečným 
výběrem a intenzivní konkurencí. „Když 
se vám v  Británii podaří s  výrobkem 
uspět, a  to i  bez velkých zisků, můžete 
vyvážet do  zemí, kde mají spotřebitelé 
nižší nároky, ale více peněz,“ výstižně 
poznamenala majitelka portálu s dětskou 
módou Caroline Kendal. A  jestli pod-
nikáte v  oboru, kde image firmy hraje 
strategickou úlohu, máte pro přítomnost 
v  Londýně důvod navíc – při vší úctě 
ke  stověžaté matičce usnadníte partne-
rům orientaci spíše větou „jsme londýn-
ská firma“ než „jsme pražská společnost“.

PŘÍLEŽITOSTI

Regiony

HDP/obyv. 

v EUR

průměr EU 

= 100 %

Velký Londýn 49 200 196

Jihovýchodní Anglie 30 400 121

Skotsko 28 000 112

Východní Anglie 27 200 109

Jihozápadní Anglie 26 100 104

Východní Midlands 25 100 100

Západní Midlands 24 800 99

Severozápadní Anglie 24 200 97

Yorkshire a Humber 24 000 96

Severní Irsko 22 800 91

Severovýchodní Anglie 22 200 89

Wales 21 200 85

Jihovýchodní Anglie

Velký Londýn

Jihozápadní Anglie

Západní 

Midlands

Severní 

Irsko

Skotsko

Wales

Východní 
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Východní 
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Severozápadní 

Anglie

Severovýchodní 

Anglie

Yorkshire 

a Humber

HDP/obyv. v % k průměru EU

do 90 90–100 100–120 nad 120

Hrubý domácí produkt na obyvatele (2010)
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81,4 %

17,3 %

1,3 %

77,1 %

0,9 %

22,1 %

zemědělství

průmysl

služby

Struktura hospodářství 
Velké Británie

Podíl na zaměstnanosti

Podíl na HDP

Zdroj: Wikipedia
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Služby nejen finanční

V  ekonomice, v  níž tři čtvrtiny HDP 
generují služby, vzniká množství pří-
ležitostí také v  dalších klastrech, které 
do  metropole lákají zahraniční návštěv-
níky a  obchodníky. Nejedná se přitom 
zdaleka jen o  služby finanční, kterými 
Londýn sluje. Protože poskytování slu-
žeb se váže na  technické zázemí, skýtá 
bohatá infrastruktura řadu příležitostí 
k  uplatnění českých výrobků a  služeb; 
všechny podniky potřebují k  provozu 
zařízení a  vybavení, stavební projekty, 
ICT aplikace, spotřební materiál apod. 
Výrazný impulz dostal sektor služeb po-
řádáním olympiády. Protože se počítá 
s  využitím infrastruktury pro sportovní, 
kulturní a komerční účely i po skončení 
akce, vláda předpokládá, že ekonomický 
efekt her bude dlouhodobější.

Živé vědy, výzkum a inovace

Ostrovní země zůstává také královstvím 
vědy, výzkumu a  návazné produkce. 

Mezi top deseti světovými výrobci lé-
čiv nalezneme dvě britské skupiny, 
GlaxonSmithKline a  AstraZeneca, za-
tímco další vedoucí nadnárodní firmy 
(např. Pfizer, Novartis, TEVA) zde mají 
výrobní a  výzkumná zařízení nebo ko-
merční základny. Klastr přirozeně gene-
ruje příležitosti například v  oblasti bio-
technologií, dodávek technologií nebo 
vstupů do výroby. V prostředí rostoucích 
tlaků na  úspory ve  zdravotnictví se brit-
ští výrobci snaží hledat cesty, které by 
vedly k vývoji nových léků za vynaložení 
nižších nákladů. AstraZeneca nedávno 
založila „kancelář vědecké a  technolo-
gické integrace“ (Science and Technology 
Integration Office), jejímž cílem je pod-
pořit rozvoj partnerství s  podnikateli, 
univerzitami, vládami a charitami za úče-
lem vývoje nových léků. Za průlomové se 
považuje sdílení klinických zařízení s aka-
demickou půdou zdarma. Nutnost ino-
vovat obchodní modely odráží doléhající 
konkurenci levnějších generik a  vytváří 
příležitosti mimo jiné pro firmy a praco-
viště činná ve výzkumu a vývoji.

POZVÁNKA

U  příležitosti účasti na  veletrzích 
a  výstavách nabízíme doprovodné 
služby podle potřeb klientů, např. 
vyhledání a  oslovení potenciálních 
klientů před akcí, asistence při jed-
náních, průzkum veletrhu, follow-up 
po akci apod.

ALL ENERGY

Veletrh zaměřený na obnovitelné 
zdroje se koná v klíčové oblasti 
výroby zelené energie.

23.‒24. 5. 2012, Aberdeen, Skotsko

Více informací u gestora akce Hany 
Štičkové, hana.stickova@czechtrade.cz.

SUBCON

Tradiční veletrh se zaměřením 
na průmyslové subdodávky.

12.‒14. 6. 2012, Birmingham, Anglie

Více informací u gestora akce  
Ivany Lukasové,  
ivana.lukasova@czechtrade.cz.

Farnborough International Airshow

Vrcholná událost aviatiky – oficiální 
účast ČR.

9.‒15. 7. 2012, Farnborough, Anglie

Prezentace ČR  
v Českém olympijském domě

Prezentace českých výrobků formou 
oficiální účasti ČR.

26. 7.‒12. 8. 2012, Londýn

100% DESIGN

Účast v rámci programu SVV 
na prestižní světové přehlídce 
interiérového designu.

20.‒23. 9. 2012, Londýn
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PŘÍLEŽITOSTI

I. Britský konkurenční trh může být vaší příležitostí i úska-
lím. Své šance zvýšíte přesvědčivě vystavěnou argumen-
tací, kterou podpoří atraktivní, přehledné materiály. 

II. Nezapomínejte, že jednáte s  příjemnými, ale tvrdými 
obchodníky. Není zvykem přijímat první nabídku, ne-
nechte se zaskočit zjevně nevýhodným návrhem. 

III. Ani na  konkurenčním trhu nefunguje vše zcela hladce. 
Odlišné procesní zvyklosti a  byrokratické průtahy 
vás místy můžou nemile překvapit, ale ne odradit 
od podnikání. 

IV. „Time is money.“ Nepodceňujte důkladnou přípravu 
na  jednání. Nechcete-li získat nelichotivou nálepku 
„time wasters“, nezdržujte protistranu tím, co se dá zjistit 
nebo zařídit předem.

V. Za všech okolností buďte zdvořilí. Ptejte se, dávejte na-
jevo, že nasloucháte, nepřerušujte, neveďte dlouhé mo-
nology. Rozkazovací způsob obejděte zdvořilejšími ob-
raty, naučte se několik frází, které zjemňují nepříjemná 
sdělení.

VI. Zdvořilost neznamená familiárnost. Neplácejte partnery 
po ramenou, nechápejte sympatické jednání jako výzvu 
k  žoviálnosti. I  dobře míněnými žertíky a  neotřelými 
vtipy můžete snadno překročit hranice, jichž si jako ci-
zinci nejste vědomi.

VII. Mějte stále na  paměti, že jste v  monarchii. Respektujte 
tituly uvedené na vizitkách, nekritizujte zbytečně místní 
zvyklosti. 

VIII. „Ice breaking“ versus „brick dropping“. Nezdráhejte se 
k prolamování ledů využít obligátních témat jako počasí 
nebo cesta. V  restauracích a  hospodách, které Britové 
považují za  intimnější zónu, se můžete rozvykládat 
o cestování, kultuře či sportu, rodině a zálibách. 

IX. Šaty dělají člověka. Dejte si pozor na detaily, buďte vždy 
upraveni a pro danou příležitost vhodně oděni. Cení se 
klasická, nenápadná elegance, extravaganci ponechte 
umělcům.

X. Nechte si poradit. Nevíte si s  některým problémem 
rady? Neriskujte, vyhledejte profesionály znalé míst-
ních poměrů, mezi něž patří i  pracovníci kanceláře 
CzechTrade v Londýně.

DESATERO OBCHODOVÁNÍ SE SPOJENÝM 
KRÁLOVSTVÍM

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
I přes dlouhodobý ústup tradičních místních značek zůstává 
Spojené království automobilovou velmocí. Očekává se, že 
v  roce 2012 se v  zemi vyrobí 1,5 milionu vozů oproti loň-
ským 1,4 mil.

BMW, Toyota a Jaugar Land Rover oznámily během posled-
ních 12 měsíců zvýšení produkce ve svých britských továr-
nách. Příležitosti existují zejména pro podniky, které mají 
z  jiných trhů certifikace nadnárodních výrobců, nebo pro 
dodávky v druhé linii (Tier2).

LETECKÝ A OBRANNÝ PRŮMYSL
Země si rovněž udržuje přední světové postavení v civilním 
leteckém a obranném průmyslu, a to jak v dodávkách finál-
ních výrobků, tak součástí. Protože pro výrobní program 
společností jako BAE Systems, EADS/Airbus, Rolls-Royce 
nebo Bombardier jsou příznačné objednávky na  delší ob-
dobí, jejich produkce nekopíruje výkyvy hospodářského 
cyklu. Komponenty odebírají i  další světoví hráči, např. 
Boeing a Embraer.

Proniknout do  jejich výrobního řetězce samozřejmě není 
snadné. Předpokladem úspěchu je splnění tří podmínek:

1. Certifikace AS9100 a SC21. Pro podniky, které již dispo-
nují certifikací automobilového průmyslu TS16949, je 
proces získání dalších již jednodušší.

2. Dlouhodobá strategická partnerství. Velcí dodavatelé 
strategicky významné produkce vyžadují dlouhodobé 
obchodní vztahy a  své subdodavatele důkladně pro-
věřují. Ku prospěchu je delší úspěšná historie, zdravé 
finance a nějaká forma oficiální podpory.

3. K příležitostem je třeba se dostat ve správnou chvíli – 
u dodávek první linie v období vypršení starých smluv 
a vyhlašování tendrů.

OSTATNÍ PRŮMYSLOVÉ SUBDODÁVKY
Kancelář CzechTrade v Londýně registruje poptávky po dal-
ších průmyslových výrobcích ze strany místních firem. Jde 
zejména o výrobky na zakázku podle technické specifikace. 
Nenechte se odradit složitějším vyjednáváním, Britové se 
snaží ujistit, že navázali spolupráci se stabilním a  spoleh-
livým poskytovatelem nejvýhodnější nabídky, zatímco se 
často snaží uchovat outsourcing v tajnosti před konkurencí 
a  spotřebiteli. Jako platforma setkávání zadavatelů a  do-
davatelů průmyslové výroby se osvědčil tradiční veletrh 
SUBCON v Birminghamu.

PODÍLY NA VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE (2010)

Pramen: Ministerstvo energetiky a klimatických změn  
(www.decc.gov.uk)

29 % – uhlí a ropa 

48 % – plyn

7 % – obnovitelné zdroje 

16 % – jaderná energie 

 Průzkum trhu, prvotní hodnocení tržního potenciálu, asis-
tence při přípravě marketingové strategie a  volby vhodné 
formy vstupu na trh

 Vyhledání obchodních kontaktů a ověření zájmu o produkt/
službu, příprava na obchodní jednání, sjednávání programu 
služební cesty

 Pomoc při zřizování zázemí firmy v teritoriu (pobočky, dce-
řiné společnosti, provozovny, hledání vhodných prostor 
apod.)

 Organizace prezentací pro obchodní partnery včetně zajiš-
tění prostor

 Dlouhodobá exportní asistence (monitoring konkurence 
a  cílových skupin, průběžná akvizice klientů, monitoring 
obchodních zástupců, asistence na  obchodních jednáních 
apod.)

 Dosah asistenčních služeb je možné kombinovat s  irským 
trhem

PŘÍKLADY SLUŽEB ZK LONDÝN
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Průmysl a subdodávky

„Vyrábí se v  Británii ještě něco?“ ptají se 
často i  sami Britové. Podíl zpracovatel-
ského průmyslu, jakkoli se dlouhodobě 
snižuje, však bývá médii často podceňo-
ván. Na tvorbě HDP se podílí pořád ještě 
výrazněji (více než 10 %) než proslulé fi-
nanční služby (9 %). Rostoucí výrobní ná-
klady, zejména na pracovní sílu a energie, 
ovšem nutí místní podniky dovážet stále 
více vstupů a  soustřeďovat se na  strate-
gické činnosti s vyšší přidanou hodnotou 
– typicky výzkum a vývoj výrobků včetně 
zmiňovaného designu, finanční řízení 
a  optimalizaci, akviziční činnost či ob-
chod a marketing. Pro české firmy se tak 
otevírají možnosti subdodávek nebo spo-
lupráce na náročnějších aktivitách.

Za obnovitelnými zdroji 
do Skotska

Zatímco podstatnou část paliv musejí 
Britové dovážet, v  samotné výrobě elek-
trické energie jsou v podstatě soběstační.
Klesající podíl jaderné energie vysvětlují 
odstávky dosluhujících bloků elektrá-
ren z  šedesátých let, vysoký podíl plynu 
je zase důsledkem výstavby moder-
ních elektráren v  devadesátých letech. 

Pomalu, ale vytrvale roste příspěvek 
obnovitelných zdrojů, zejména energie 
vodní a  větrné či využití biomasy. Tři 
čtvrtiny zelené energie generuje jader-
nou energetiku odmítající Skotsko.

Příležitosti pro dodavatele úsporných 
technologií vytvářejí také vládní pro-
gramy na  snižování emisí. Jedná se na-
příklad o  zavádění tzv. chytrých měřidel 
spotřeby plynu a  proudu nebo program 
Green Deal, který má ulehčit financo-
vání opatření vedoucí k  úsporám ener-
gie. Klíčovou událostí roku je veletrh All 
Energy pořádaný ve skotském Aberdeenu.

Sejdeme se v Londýně

Britskou ekonomiku čeká těžký rok. 
Vládní dluh dosáhl rekordního bili-
onu liber (64 % HDP), nezaměstnanost 
se i  přes poměrně flexibilní pracovní 
trh vyšplhala na  8,4 % a  HDP v  po-
sledním čtvrtletí 2011 poklesl o  0,2 %. 
Mezinárodní měnový fond na  tento rok 
předpovídá hospodářský růst kolem 
0,6 %. Ať už jsou vyhlídky britské eko-
nomiky pro letošek jakékoli, nezdá se, 
že by něco mělo podkopat její inovativní 
a kreativní potenciál či privilegované po-
stavení světové metropole. Londýn prav-
děpodobně zůstane globálním centrem 

networkingu, kde se lidé setkávají a  vy-
měňují si zkušenosti a  nové nápady 
na  cestě do  dalších světových destinací. 
Těšíme se na shledanou v Londýně.  

PŘÍKLADY KLASTRŮ 
V SEKTORU SLUŽEB

 Reklama a marketing (průzkumy 

trhu, reklamní agentury atd.)

 Umění a showbusiness (výstavy 

a dražby, pop-music a filmová 

tvorba, divadla a muzikály)

 Cestovní ruch/pohostinství

 Event management (pořádání 

konferencí a veletrhů)

 Média (televize, rozhlas, tisk)

 Vzdělávání (jazykové a jiné spe-

cializované školy, univerzity)

 Doprava (letecká, železniční, 

silniční a námořní)

 Retail a osobní služby

 Zdravotnictví

České inovace na ostrovech

„Víte, proč má škodovka vyhřívané zadní 
sklo? Aby vás nezábly ruce, když tla-
číte,“ žertovali s  oblibou Britové a  Irové 
v  časech, kdy předrevoluční škodovky 
a semtex patřily mezi nechvalně proslulé 
zástupce české produkce. Od  té doby se 
naštěstí Škoda vyšplhala mezi oblíbené 
vozy střední třídy a hlavní český vývozní 
artikl (prodává se kolem 40  000 kusů 

ročně) a plastickou trhavinu pomalu vy-
těsnily z  povědomí ostrovanů jiné dary 
naší země, zejména pivo, sklo… a  zno-
vuzrozená remoska. Dekádu poté, co 
starý český vynález přivezla do  Británie 
lady Milena Grenfell-Baines, se jí pro-
dalo celkem již přes sto tisíc kusů. 
S  moderním zařízením pro gastropro-
vozy proniklo do  hotelů a  restaurací 
rožnovské Retigo. Mezi technologic-
kými firmami zde nalezneme Optaglio, 
světového dodavatele špičkových bez-
pečnostních prvků pro dokumenty 
a bankovky.

Neustále hledáme další dodavatele ino-
vativních produktů a  řešení pro po-
tenciální distribuci na  britském trhu, 
od  potravin a  potřeb pro domácnost až 
po zemědělské a lesnické stroje. Největší 
šance mají novátorské, nápadité výrobky 
vysoké kvality s  promyšleným designem 
a marketingem.  
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Jak řídit kurzové riziko
Nástrojů, jimiž se lze zajistit proti kurzovému riziku, je více. Tentokrát si představíme 

modifikaci FX forvardu – Americký FX forward. Vyplatí se především firmám, které 

své obchody v zahraničí realizují pravidelně a dlouhodobě.

Zdeněk Lust
Head of Corporate Sales
Komerční banka

Foreign exchange forward

Tuto situaci řeší, podobně jako vy, celá 
řada fi rem. Standardní přístup je takový, 
že fi rma si sjedná s  bankou nějaký typ 
zajišťovacího obchodu, nejčastěji FX for-
ward, a následně pak posouvá datum vy-
pořádání obchodu dopředu nebo dozadu 
prostřednictvím FX swapů.

Můžeme si uvést následující příklad: 
Dne 5. 1. 2012 jste si sjednal FX forward 
s valutou 5. 3. 2012 na částku 100 000 EUR 
v kurzu 25,50. V průběhu času se pak stane, 
že první platba, třeba 30  000  EUR, vám 
přijde již dne 20.  2.  2012, druhá platba, 
50 000 EUR, je avizována až na 12. 3. 2012 
a jen zbývajících 20 000 EUR přijde v den, 
kdy jste očekával.

Pokud pak takovou situaci řešíte, zřejmě 
uzavřete s  bankou dva FX swapy, jeden 
na  20  000 a  druhý na  50  000 EUR. Tím 
si posunete valutu vypořádání v  jednom 
případě „dopředu“ a v druhém „dozadu“, 
čímž je situace vyřešená.

Pro banku je podobné řešení poměrně 
výhodné. Čím více uděláte s  bankou ob-
chodů, tím vícekrát si může banka vzít 
svoji marži. To není nic nepatřičného. 
S  každou takovou transakcí má banka 
také náklady, nicméně můžeme říct, že 
marže u  FX swapů jsou obvykle velmi 
malé a v případě menších částek obchodů 
ani nemusí náklady pokrývat.

Klientsky jednodušší varianta

Existuje však poměrně elegantní řešení, 
které eliminuje podstatnou většinu ne-
dostatků běžného přístupu. Tím řešením 
je takzvaný americký forward. V praxi to 
vypadá tak, že si sjednáte obchod na ně-
jaký delší čas, kdy můžete předpokládat, 
že s velkou pravděpodobností prostředky 
v EUR obdržíte. Banka vám pak garantuje 
jednotný kurz po  celou dobu platnosti 
obchodu.

Kdykoli vám pak přijde vaše platba 
v  EUR, spojíte se s  bankou a  provedete 
konverzi. Můžete kdykoli vyměnit buď 
celou sjednanou částku, nebo její část, 

a  to i opakovaně, takže máte úplnou vol-
nost, co se týká času a  objemu. Je však 
důležité zdůraznit, že nejpozději v  den 
splatnosti amerického forwardu musí být 
konvertována dohromady celá původně 
dohodnutá částka.

Jistou nevýhodou amerického forwardu 
se může jevit, že jeho cena (tedy kotovaný 
kurz) se může od  běžného pevného for-
wardu se stejnou splatností lišit. Rozdíl je 
však obvykle poměrně malý a cena může 
být jak vyšší, tak nižší, v závislosti na tom, 
jestli je úrokový diferenciál daného mě-
nového páru kladný nebo záporný.

Banka také může mít stanovený mi-
nimální objem směny, ale to je zřejmě 
logický požadavek, bylo by operativně 
značně náročné, kdyby chtěl klient každý 
den uplatňovat například 100 EUR. 
Jinak nejsou s  americkým forwardem 
spojeny žádné další poplatky, ani při 
sjednání, ani při postupném uplatňo-
vání. Myslím, že jde o nástroj, který stojí 
za to vyzkoušet.  

FINANČNÍ RÁDCE EXPORTÉRA

Dotaz: Dobrý den, jsme menší fi rma a  pravidelně řešíme následující 
situaci. Potřebujeme si zajistit kurz EUR/CZK (máme příchozí platby 
v EUR a náklady v CZK), ale ne vždy jsme schopni přesně určit, kdy nám 
platby od jednotlivých odběratelů přijdou. Jaké jsou naše možnosti?

Ing. Petr Kolář, jednatel společnosti witec CZ, s.r.o. 
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Aktuální potřeby zdravotnictví 
nezvládne Indie sama

Tři čtvrtiny vybavení tamějších nemocnic jsou importované

Podle ekonomických studií představuje stávající dovozní potenciál Indie 56 miliard 

dolarů a v následujícím roce se vyšplhá až na 75 miliard dolarů s perspektivou 

150 mld. dolarů v roce 2017. České firmy by u toho neměly chybět. 

PŘÍLEŽITOSTI

Ivan Kameník a Noopur Dingar  
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ZDRAVOTNICTVÍ

Proč se zajímat o indické 
zdravotnictví 
Sedmdesát procent vybavení nemocnic se 
do  země musí importovat. V  posledních 
letech roste a  bohatne střední příjmová 
skupina, velké průmyslové aglomerace 
absorbují další a další obyvatelstvo z ven-
kova, se změnou životního stylu přibývá 
civilizačních chorob a  v  neposlední řadě 
se poměrně rychle zvyšuje počet přísluš-
níků starších generací. A  všechny tyto 
sociální skupiny potřebují ve  větší míře 
odpovídající lékařskou péči. 

Tyto aktuální potřeby se odrážejí jak v pě-
tiletých státních plánech, tak v  rozvojo-
vých strategiích měst a  podnikatelských 
záměrech investorů. Za  mohutným ná-
růstem nemocničních kapacit však stále 
zaostává tempo jejich vybavování kva-
litním medicínským zařízením a  mate-
riálem. Indie zatím zvládá tento úkol jen 
díky rozsáhlému importu. A právě tady se 
nabízí příležitosti pro české firmy. 

Trnem v patě je nízká 
efektivita

Indické zdravotnictví tvoří síť jak stát-
ních nemocnic, provozovaných buď stát-
ním, nebo privátním managementem, 
tak nemocnic ve vlastnictví soukromého 
kapitálu. Přestože indická vláda smě-
ruje do  tohoto oboru, prioritně do  ven-
kovských oblastí a  státních nemocnic, 
zhruba 5,5 % HDP, 75 % nákladů na péči 
jde z  kapes pacientů. Jak ukázala studie 
CII (Confederation of Indian Industry), 

Indie výrazně zaostává také v  počtu lů-
žek. Zatímco Brazílie nebo Čína dispo-
nují pěti lůžky na tisíc obyvatel, v Indii je 
to pouze 1,5 lůžka. 

Neuspokojivý stav panuje i  v  otázce 
zdravotního pojištění. Přestože s  růstem 
příjmů obyvatelstva roste zájem o  tuto 
službu jak u fyzických osob, tak u zaměst-
navatelů, v současné době pojištěním dis-
ponuje pouze 10 % Indů. 

Změnit celkový systém a odstranit hlavní 
příčinu problémů, jimiž jsou neefektivita 
a  nevyhovující infrastruktura, znamená 
výdaje na  zdravotnictví v  příštích deseti 
letech zdvojnásobit. Přes veškerou snahu 
však má indický subkontinent do  tohoto 
stavu ještě velmi daleko. Na  rozsáhlé 
ploše indického venkova, poznamena-
ného specifickými historickými a  spole-
čenskými vazbami, otevírá slabé pokrytí 
moderní lékařskou péčí prostor pro tra-
diční, někdy rigidní léčebné metody, jako 
je ajurvéda, homeopatie nebo unani. 

Monopol světových gigantů

Koncentrace indického trhu se zdra-
votnickým zařízením je velmi vysoká 
a  dominují mu „těžké váhy“ jako GE, 
Siemens nebo Philips. Globální firmy 
v Indii nejen vyrábějí, ale provozují i vý-
zkum a vývoj zaměřený na místní speci-
fika. V  tak silné konkurenci mají četné 
domácí malé a  střední firmy, které se 
orientují na  výrobu jednodušších zaří-
zení, jen mizivé šance. Proto projevují 
mimořádný zájem o  společné projekty 

s  evropskými podnikatelskými subjekty, 
české nevyjímaje, s nimiž by mohly sdí-
let moderní know-how. Například je-
den z  největších indických distributorů 
již vybudoval technologické centrum, 
v  němž společně se zahraničními part-
nery vyvíjí technologie pro místní trh. 

Nenasytnost rozvíjejícího se trhu na  něj 
láká stále nové podnikatelské subjekty 
zacílené výhradně na soukromý zdravot-
nický sektor. S  perspektivou dlouhodo-
bého odbytu rostou jako houby po dešti 
i místní firmy, povzbuzené nízkou cenou 
kvalifikované pracovní síly. I  když stát 
s  přihlédnutím k  nutnosti rozvoje zdra-
votní péče již podstatným způsobem re-
strukturalizoval systém celních sazeb, je-
jich hladina zůstává stále ještě poměrně 
vysoká. 

Jak číst budoucnost?

Navzdory otřesům světového hospo-
dářství poroste indická ekonomika a  její 
zdravotnický trh i  v  následujících deseti 
až patnácti letech. Investoři se zaměřují 
především na  budování špičkových pra-
covišť poskytujících zdravotnickou péči 
na světové úrovni. Tato zařízení se před-
nostně využívají pro účely zdravotní tu-
ristiky, která obslouží statisíce pacientů 
z rozvinutých ekonomik. 

Indický stát i  soukromí investoři však 
podporují také širokou škálu projektů 
na  výstavbu nových nemocnic, labo-
ratoří a  výzkumných pracovišť. Tímto 
směrem by měli upřít pozornost i  čeští 
exportéři ze sektoru zdravotnického 
průmyslu. Pro rychlé a  strategicky uva-
žující české vývozce se tu otevírají reálné 
šance na dlouhodobou expanzi. 

Jakých chyb se vyvarovat?

I  když Indie není jednoduchým trhem, 
nemusí se ho české firmy bát. Odměnou 
jim bude jeho obrovský potenciál 
a  na  evropské poměry nevídané mož-
nosti odbytu. Řada firem však před 
vstupem do  tohoto teritoria podcenila 
přípravu a  musela ho opustit s  pocity 
zklamání. 

Na  druhé straně, zodpovědnějším sub-
jektům se expanze mnohonásobně vy-
platila. Proto přípravu nepodceňujte 
a  věnujte jí potřebný čas. Agentura 
CzechTrade organizuje pro české ex-
portéry působící v  oblasti zdravotnic-
kého průmyslu a služeb systém podpory 

OHLÉDNUTÍ ZA VELETRHEM HOSPITAL 
INFRASTRUCTURE INDIA 2011
Na  sklonku loňského roku se v  Mumbaji uskutečnil veletrh zaměřený na  vý-

stavbu a  vybavení nemocnic. České firmy na  této významné akci bohužel chy-

běly. Proto si dovolíme tlumočit několik osobních poznatků pracovníků tamější 

zahraniční kanceláře CzechTrade. Bez nadsázky lze tvrdit, že stánek se hned 

první den ocitl doslova v obležení. Indické firmy si spojují Českou republiku pře-

devším se strojírenstvím nebo výrobou automobilů. Zdravotnické firmy tedy 

velmi zajímalo, co dokáže nabídnout český zdravotnický průmysl. Expozice 

vzbudila velký zájem místních byznysmenů a řada z nich přijala pozvání na při-

pravované setkání s českými vystavovateli letos v březnu. Některé příležitosti se 

však před Čechy otevřely již loni. Indičtí investoři v Mumbaji mimo jiné informo-

vali o výstavbě pěti nových rozsáhlých nemocničních komplexů ve 20 městech 

subkontinentu a  české dodavatele vyzvali ke  kooperaci. Indická strana rovněž 

potvrdila stálý zájem místního zdravotnictví o  chirurgické nástroje a  diagnos-

tické přístroje.
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PŘÍLEŽITOSTI

INDICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ V ČÍSLECH

15 393 nemocnic (z toho 70 % privátních) 

143 farmaceutických fakult 1,1 mil. nemocničních lůžek 

3904 zdravotních škol

ročně promuje 18 000 lékařů 

700 000 lékařů 170 lékařských fakult 

a 350 000 lékárníků
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na  veletrhu Medical Fair India 2012, 
který se uskuteční letos ve  dnech 2.  až 
4. března v  centru indické ekonomiky,  
v Mumbaji. 

Léta vyhovující přístup, kdy firmy jely 
na  veletrh s  cílem vytvořit si jen po-
všechnou představu o  místním trhu 
a  případně navázat kontakty s  ná-
vštěvníky jejich stánku, již nefunguje. 
Moderní a  efektivní koncepce veletržní 
prezentace vyžaduje včasnou a  důklad-
nou přípravu doma i  na  cílovém terito-
riu. Zahraniční kancelář Mumbai při 
ní vychází ze zkušeností našich úspěš-
ných firem (viz například TR 6/2011). 
Exportér si musí pro vstup na  indický 
trh nastavit jasnou strategii, získat o něm 
co největší přehled a seznámit se se spe-
cifiky komunikace s  místní podnika-
telskou komunitou. Tyto služby patří 
do  stálé nabídky kanceláře CzechTrade 
v  Mumbai. Zájemcům bychom doporu-
čili využít i  bonusu, jímž je organizace 
a  účast na  setkáních s  indickým top 
managementem. Zmíněný postup jim 
umožní vyhnout se zdlouhavým jedná-
ním s  případně neefektivními partnery 
a v důsledku ušetřit čas.

Přistupujte k  indickému trhu s  dlouho-
dobou perspektivou, trpělivostí a  pro-
myšlenou přípravou. Zahraniční kan-
celář Mumbai vám nabízí poradenskou 
podporu, která pomohla k  úspěchu již 
stovkám našich vývozců.  

PERSPEKTIVNÍ OBORY PRO NAŠE FIRMY
 Infrastruktura

Pro indické zdravotnictví je klíčovou oblastí budování 

nových kapacit a  největší firmy z  oboru si tuto šanci 

nenechávají ujít. Například společnost Fortis postaví 

v  následujících třech letech několik nemocnic a  Apollo 

Hospitals plánuje v  horizontu příštích pěti let výstavbu 

až 20 nových nemocnic. Ve  výhledech však převažují 

plány lokálních investorů, kteří budují jednotlivé nemoc-

nice ve významných aglomeracích s vysokou poptávkou. O tom, že plány projek-

tantů nepadají pod stůl a pružně se uvádějí do života, se může každý přesvědčit 

ve všech indických regionech. 

 Lékařské přístroje a zařízení

Indický trh dokáže absorbovat jen vysoce kvalitní export 

z vyspělých zemí, protože nižší kvalita je na něm zastou-

pena místními producenty. Čeští exportéři mohou uspět 

především dodávkami komplexního vybavení operač-

ních sálů. Místní poptávka je akcelerována relativně níz-

kým clem a růstem počtu specializovaných chirurgických 

a onkologických pracovišť. Import chirurgických nástrojů 

je v  poslední době podpořen sníženou hladinou celního tarifu v  rozpětí 4 až 

5 procent. 

 Diagnostika

Země se stále potýká s  rozsáhlým výskytem různých in-

fekčních chorob. Tento stav vyvolává zvýšenou poptávku 

po diagnostických zařízeních a vybavení laboratoří. Čeští 

exportéři by mohli uplatnit své sofistikované výrobky 

také v oblasti diagnostiky civilizačních chorob, jako jsou 

hypertenze a diabetes.

Bez šancí nejsou ani IT produkty, které respektují kompa-

tibilitu s místními podmínkami, a přístroje pro oblast traumatologie a záchranné 

služby, budované po  vzoru efektivního evropského systému. Vítáni jsou rovněž 

příslušníci akademické sféry a pracovníci českého lékařského školství.

Ivan Kameník, Ph.D., MBA,  
ředitel Regionálního centra Indie

Jedenáct let působil jako jednatel 
tuzemské exportní firmy a zabýval 
se rovněž problematikou investic. 
V současné době se specializuje na se-
stavování firemních exportních plánů. 
Doktorský titul Ph.D. získal v oblasti 
environmentálních technologií.

Noopur Dingar, MSc.

Tři roky pracovala ve Velké Británii 
v oblasti výzkumu kmenových buněk, 
nyní se věnuje vývojovým trendům in-
dického zdravotnictví. V Regionálním 
centru Indie zastává pozici oborové 
specialistky. 

Ivan Kameník 

ivan.kamenik@czechtrade.cz

Noopur Dingar, MSc.

mumbai@czechtrade.cz
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Tomáš Uvíra: 

Potřebujeme především  
inovaci myšlení

Podle řady ekonomů nebude rok 2012 jednoduchý. Odhady ekonomického 

vývoje v eurozóně se předhánějí ve skepsi. Náš export přitom z třiaosmdesáti 

procent směřuje do zemí EU a eurozóny. Někteří odborníci navíc varují 

před stahováním peněz z české ekonomiky kvůli regulacím, kterým jsou 

vystaveny evropské banky. Proto jsme se zeptali předsedy představenstva 

a generálního ředitele České exportní banky Tomáše Uvíry: 

Jakou máme podle vás šanci?

Musíme si uvědomit, jak moc je náš svět 
mediální. Je velmi snadné téměř ze dne 
na den přesvědčit lidi třeba o konci světa. 
Mediální byznys je na  šíření paniky po-
stavený. Panika a negace, to je cenné me-
diální zboží, které vydělává. Tím nechci 
říct, že nemáme žádné důvody k obavám 
a že se můžeme jenom usmívat a v klidu 
očekávat lepší zítřky. Jen bychom neměli 
té mediální panice podléhat. Musíme 
si uvědomit, že recese či krize je běžnou 
součástí života – jednou je prostě lépe, 
jindy hůře. Kdyby to tak nebylo, ani by-
chom v  době hojnosti nevěděli, že se 
máme dobře. Navíc každá krize je příle-
žitost. Boří zkostnatělé mechanismy, ať 
už společenské či ekonomické, likviduje 
mýty a  nefunkční iluze. Často zamává 
s  titány nadnárodního kalibru, kteří už 
nestaví svůj byznys na  realitě, ale nafu-
kují bubliny. A na jejich místo se dostávají 
menší, zdravé a dravé subjekty, které mají 
světu co nabídnout. To jsou jednoznačně 
pozitivní stránky každé krize, kterých 
musíme umět využít, chceme-li obstát. 

Co k tomu potřebujeme?

Často říkám, že především inovaci myš-
lení. Musíme se přestat zaobírat sebelí-
tostí, pocitem malosti a hořekováním nad 
nepřízní osudu. Nebo zkoumáním mož-
ností, kde a  co získat buď zadarmo nebo 
s minimem námahy. Je to značně krátko-
deché. Fascinují mě například do omrzení 
se opakující debaty o  čerpání, respektive 
nečerpání, evropských dotací. Chápu, že 

určitá logika věci v  tom je – odvádíme-
-li nemalé prostředky do  Bruselu, také 
bychom měli být schopni nějaké získat 
zpět. Ale zabývat se tím jako nějakou pri-
oritou a  hlavním ukazatelem schopnosti 
či neschopnosti toho kterého ministra mi 
zavání absurditou skoro až kafkovskou. 
Úplně se vytrácí prapůvodní smysl dotací. 
Ty by měly sloužit k  tomu, aby buď vy-
rovnaly šance těch, kteří byli nezaviněně 
znevýhodněni, nebo pomohly na svět ná-
padům či myšlenkám, které předběhnou 
svoji dobu nebo jsou jinak naprosto výji-
mečné. Jenomže dneska jsme spíš v úplně 
opačné situaci: nepřemýšlíme o  tom, 
jak na  originální nápad sehnat peníze, 
ale o  tom, jak a  kde najít nějaký ten ná-
pad pro nevyužité peníze. To nás ekono-
micky i  myšlenkově deformuje. Byl bych 
moc rád, kdyby naši podnikatelé a  firmy 
namísto neúčelného a  dlouhodobě nic 
neřešícího kroužení kolem evropských 
dotací vzali rozum do hrsti, přišli za námi 
a  začali exportovat do  zemí, jejichž eko-
nomiky jsou na  vzestupu, i  když často 
představují vyšší míru rizika. Rizika ale 
k  obchodu patří. Jen je nutné je umět 
kvalifikovaně řídit. 

Umí to naši podnikatelé a naše firmy?

Někteří ano, někteří ne. Samozřejmě jsme 
jim i  v  tomto ohledu schopni a  ochotni 
podat pomocnou ruku. Spolupráce s pro-
fesními sdruženími, jako je například 
Asociace malých a středních podnikatelů 
a živnostníků nebo Hospodářská komora, 
nám k  tomu jistě poskytne potřebné zá-
zemí. Rád bych ještě dodal k  předchozí 

NÁŠ PARTNER

Ing. Tomáš Uvíra, předseda

představenstva a generální ředitel ČEB, a.s.
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otázce, že v  současné době pozoruji 
u  řady podnikatelů a  manažerů našich 
firem značný posun. Už se nechtějí vidět 
jen v roli pouhých subdodavatelů západo-
evropských exportérů a začínají přemýšlet 
o  vlastních projektech, vlastních cestách 
a vlastních kontaktech. Mohou si tak vy-
budovat pozici, která jim poskytne ne-
závislost a  samozřejmě také vyšší marži. 
Takže z  tohoto úhlu pohledu letošní rok 
zase tak špatně nevidím. 

Co by pro větší podporu exportu 
do  zemí mimo Evropskou unii měl 
podle vašeho názoru udělat stát?

Myslím, že připravovaná proexportní 
strategie jde správným směrem. Její kon-
cepce se zabývá velmi podstatnými před-
poklady pro úspěšný export na  rychle se 
rozvíjející trhy. Jedním z nich je jednotný 
postup všech státních institucí, které mo-
hou exportu pomoci, a  synergie jejich 
činností. A pak samozřejmě i propojování 
informačních databází, aby se potřebné 
informace snáze dostaly k  současným 
i  potenciálním exportérům. Spolupráce 
a kvalitně propojené informační toky jsou 
klíčovými faktory úspěchu. Je ale důležité, 
aby tento proces měl dlouhodobou kon-
tinuitu. Což u  státních institucí a  orga-
nizací někdy bývá problém. Každé volby 
nebo jiná výraznější politická změna 
může znamenat i  jiný pohled na  jejich 
fungování i  poslání. Což je samozřejmě 
naprosto legitimní, ale bohužel ne příliš 
funkční. 

Jakou roli by podle vás v procesu pod-
pory exportu do rychle se rozvíjejících 
teritorií měla sehrát Česká exportní 
banka?

Myslím, že naše role nespočívá jen ve  fi-
nancování aktivit našich exportérů. 
V  naší bance se velmi intenzivně roz-
víjí know-how exportního financování, 
protože se nezabýváme ničím jiným. 
A  hlavně jsme tu proto, abychom pomá-
hali tam, kam soukromý sektor nechce 
nebo nemůže. Nechceme mu konkuro-
vat. Chceme využívat i  vytvářet takové 
příležitosti, které by našim exportérům 
jinak unikaly. Je tedy logické, že tak naši 
odborníci získávají velmi specifické zku-
šenosti, které jinde nenajdete. Navíc 
jsme prohloubili spolupráci s  agenturou 
na podporu obchodu CzechTrade. Ta dis-
ponuje zastoupeními v  řadě zemí světa. 
Budeme tam naše obchodníky vysílat 
na  mise, aby navázali konkrétní osobní 
kontakty. Nebudeme jen pasivně čekat, 
s  čím za  námi přijdou naše podniky, ale 
my sami jim chceme aktivně nabízet 

konkrétní obchody a  projekty. A  stejně 
tak tito naši „vyslanci“ v zahraničí mohou 
tamějším odběratelům rovnou na  místě 
učinit konkrétní nabídky produktů či slu-
žeb našich podniků. 

Co očekává Česká exportní banka 
od  svých potenciálních klientů? Má 
například nějaké požadavky na objem 
obchodu?

Nejde o  velikost či objem obchodu. Byli 
bychom rádi, kdyby žadatelé a potenciál- 
ní klienti pochopili, proč tu jsme a  co je 
naším posláním. Jsme banka vlastněná 
státem. A naší rolí, posláním a povinností 
je státní zájem. Podpora českého exportu 
a zaměstnanosti v České republice. A ne-
jde nám o kvantitu, ale o kvalitu obchodů. 
Náš potenciální klient musí tedy splňovat 
tomu odpovídající kritéria. Nechceme fi-
nancovat takové obchody, které by byly 
pouhým „přeprodejem“ produktů na-
koupených mimo Českou republiku. 
Protože takový obchod by nepodporo-
val zaměstnanost v  České republice, ale 
v zemi, kde byl kýžený produkt vyroben. 
Naším ideálním klientem je společnost, 
která exportuje výrobek nebo službu tzv. 
„czech made“. Má zkušenosti ve  svém 
oboru a dokáže se uplatnit i na domácím 
trhu. Není tedy v  podnikání nováčkem. 
A její zahraniční partner je seriózní a dů-
věryhodný. K  získání takového partnera 
jsme přitom, jak už jsem uvedl, schopni 
našim exportérům přispět radou i  zpro-
středkováním kontaktu. Nechci, aby to 
vyznělo tak, že nejsme schopni a ochotni 
jít do rizika. Je tomu právě naopak. Proto 
tu jsme, abychom pomáhali rozvíjet český 
export i  tam, kde to pro soukromý sek-
tor je právě z  důvodu rizika nemožné. 
Ale představuje-li jisté zvýšené riziko sa-
motné teritorium, kde chceme využít pří-
ležitosti, pak nemůžeme toto riziko ještě 
zvyšovat oborovou nezkušeností našeho 
exportéra nebo nedůvěryhodností jeho 
zahraničního partnera. 

Mluvíte o  využívání i  vytváření pří-
ležitostí v  rychle se rozvíjejících, ale 
rizikovějších teritoriích, o  misích va-
šich obchodníků, o  poradenství pro 
exportéry, o  know-how exportního 
financování. Vážně si myslíte, že to 
všechno lze zvládnout se 172 zaměst-
nanci včetně IT pracovníků, persona-
listů a účetních? 

Jistě. Jsou to profesionálové, ale všichni 
jsme jenom lidé s  lidskými limity. Vím, 
že náš plán je ambiciózní a  že si žádá 
i dostatečné a motivované personální zá-
zemí. Potřebujeme pro tento plán více lidí 

a  nebojím se říct i  dobře placených lidí. 
Protože potřebujeme ty nejlepší. Je mi 
jasné, že se to ve  státním sektoru v době 
úspor „nenosí“. Ale dobrý hospodář musí 
umět nejen šetřit, ale i  vydělávat peníze. 
A  to v  naší malé a  otevřené ekonomice 
jinak než exportem nepůjde. Musíme 
si uvědomit, že pokud dojde skutečně 
k tomu, že soukromé banky nebudou mít 
jinou možnost, než přesunout významné 
zdroje směrem ke  svým zahraničním 
matkám, budou tyto zdroje chybět v naší 
ekonomice. Utáhne-li soukromý ban-
kovní sektor pomyslné kohoutky, pak 
nebudou mít čeští exportéři příliš mnoho 
šancí financovat své obchody. A  nebude-
-li v  takovém okamžiku k  dispozici pro-
fesionálně dostatečně vybavený a  státem 
podporovaný bankovní subjekt, půjdou 
ke  dnu. Nebudou zaměstnávat lidi, ne-
budou platit daně. Státu se zvýší výdaje 
a  sníží příjmy. A  nakonec půjde ke  dnu 
také. A  o  to snad, bez ohledu na  politic-
kou příslušnost, nikdo z nás nestojí.

Děkujeme za rozhovor.  
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V EPI rozvíjíme vlastnosti dobrého exportéra
Být kvalifikovaným zahraničním obchodníkem představuje celoživotní studium oboru, 
především komoditní. Zahraniční obchod vyžaduje lidi zdravé fyzicky i psychicky, odolné 
vůči zvýšené zátěži a stresu.

V  zahraničním obchodu jsem pracoval 
přes dvacet pět let, zabýval jsem se pro-
dejem širokého sortimentu výrobků, 
zejména dieselových motorů, agregátů 
a  čerpadel. Během svých služebních cest 
jsem získal spoustu zkušeností. Mnozí 
například podlehli dojmu, že angličtina 
se stala opravdu světovým esperantem 
a  věnovat úsilí či prostředky k  zvládnutí 
dalších jazyků se jim zdá zbytečné. Je to 
velký omyl, země jako například Francie 
by nabídku do tendru v  jiném jazyce než 
domácím vůbec nepřipustily.

Významným činitelem v  jednání s  ob-
chodními partnery je taktnost, která 
není pouze záležitostí výchovy, ale pře-
devším vzdělání a  zkušeností. Trpělivost 
hraje velice důležitou roli při jednání 
s Latinoameričany a zejména pak s Asiaty. 
Je málo prověřována při jednání s  fir-
mami, se kterými je obchodní vztah větši-
nou neosobní a chladný.

Důležitým kritériem pro výběr spolu-
pracovníků je loajalita. Rozumí se tím 
především loajalita vůči podniku. Lze 
prominout chybu, omyl, špatný závěr, ale 
ne úmyslné poškození prestiže podniku 
u partnera nebo u veřejnosti.

Vysoké nároky na  zahraničního obchod-
níka je možné splnit pouze za  předpo-
kladu dobré psychické a  fyzické kondice. 
Práce v  zahraničním obchodu je práce 
týmová. Má-li tým plnit náročné úkoly, 
musí být složen z  různých specialistů 
a  odpovědného pracovníka, který kromě 
zmíněných vlastností a znalostí musí mít 
předpoklady pro řízení kolektivu. Takový 
profesionál je především člověk kon-
taktů, který je připravován na  to, aby se 
rychle seznámil s  cizími lidmi v  různém 
prostředí.

Z čeho čerpají studenti

Naši studenti studující problematiku za-
hraničního obchodu musí být vybavení 
také praktickými radami, jak to v  za-
hraničním obchodu „chodí“. A  takové 

znalosti získají zejména ze dvou zdrojů, 
kterými jsou jednak praktická příprava 
a praxe ve výrobních firmách během stu-
dia, kdy budou zapojení do  řešení kon-
krétních obchodních případů, a  jednak 
učitelé vybavení praktickými osobními 
zkušenostmi ze zahraničního obchodu.

V  současnosti vydané učebnice pojed-
návající o  zahraničním obchodu jsou 
branou do  této problematiky, ale bez 
praktické aplikace získané teorie budou 
absolventi školy vždy jen začátečníci, 
kteří se teprve v  praxi budou muset vše 
o obchodu naučit.

Pravidelně odebírám časopis Trade 
Review. Velmi se mi líbí, vždy v něm něco 
nové objevím. Slouží i jako velmi vhodná 
učební pomůcka pro mé přednášky o za-
hraničním obchodě. Při nich rozebírám 
se studenty jednotlivé články, které jsou 
v  něm publikovány. Považuji je za  velmi 
přínosné pro jejich studium a  všeobecný 
rozhled v oblasti obchodu.

Naše škola se ve  výuce zahraničního ob-
chodu zaměřila na  popsanou praktickou 
přípravu, a to při sestavování témat semi-
nárních a  bakalářských prací, ve  kterých 

studenti řeší konkrétní obchodní případy 
u  vytipovaných výrobních firem. Podílí 
se např. na zpracovávání cenových kalku-
lací při výběru spedičních společností pro 
kamionovou i  kontejnerovou přepravu, 
provádí průzkum trhů i  samotný prodej 
výrobků spotřebního charakteru.

V uplynulých letech naši studenti realizo-
vali třeba obchodní případy dovozu su-
šených plodů z Blízkého východu, čaje ze 
Srí Lanky, kávy z Kolumbie a Brazílie. Své 
bakalářské práce zpracovávají ve  výrob-
ních firmách, např. ve  firmě TOS Hulín 
téma „Inovace strategického plánu roz-
voje společnosti“, ve  firmě T Machinery 
Ratíškovice téma „Logistika jako součást 
vnitropodnikového řízení“ nebo ve firmě 
Malpro Zlín téma „Analýza podnikatel-
ského prostředí společnosti Malpro, její 
činnosti a  návrh opatření na  zvýšení je-
jího podílu na českém trhu“.  

VAŠE ZKUŠENOSTI

Ing.  Jan Prachař, Ph.D., je vedou-
cím katedry zahraničního obchodu 
Evropského polytechnického institutu 
v Kunovicích

Jan Prachař

Jan Prachař (vlevo) s týmem studentů 3. ročníku studujícím zahraniční obchod ve školním 

kampusu Kroměříž, který realizoval dovoz kávy Arabica z Thajska. 
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AKCE

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ  
EXPORTNÍ AKADEMIE CZECHTRADE

Investujte do vzdělávání. Zvýšíte své šance na zahraničních trzích.

Exportní akademie vám nabízí komplexní exportní vzdělávání – praktické informace pro přípravu a úspěšný vstup na zahraniční 

trhy. Vzdělávací akce vedou ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade, exportní konzultanti i odborníci z řad špičkových manažerů, 

ekonomů a specialistů v oblasti komunikace, práva, financí, marketingu ad.

Novinkou Exportní akademie pro letošní rok je zařazení tzv. OBOROVĚ-TERITORIÁLNÍCH SEMINÁŘŮ. Jejich cílem je přiblížit 

nejen obecné reálie, interkulturní zvláštnosti daného teritoria, specifika investičního a  podnikatelského prostředí, ale především 

přinést aktuální informace z vybraných oborů, které jsou pro příslušný region významné.

Nabídka vzdělávání na 1. pololetí 2012

Odborné semináře

Název semináře Místo Termín Kód Cena bez DPH

Rétorika s Milenou Steinmasslovou II Ostrava 1. 3. 1155 2 200 Kč

Negotiation skills Praha 5.–6. 3. 1151 4 900 Kč

Úloha manažerů při dobývání trhů Praha 8. 3. 1156 2 200 Kč

Efektivní řízení procesu obchodního jednání Přerov 26. 3. 1158 2 200 Kč

Kontrola exportu zboží dvojího užití Praha 27. 3. 1171 zdarma

Konkurenceschopnost ekonomiky a podniku Praha 2. 4. 1157 2 200 Kč

Finanční analýza podniku v praxi Brno 12. 4. 1159 2 200 Kč

Proč je většina firem na internetu neúspěšných Praha 18. 4. 1160 2 200 Kč

Obchodní vyjednávání, zvládání námitek Praha 23.–24. 4. 1168 5 200 Kč

Marketingové strategie na zahraničních trzích Ostrava 25. 4. 1161 2 200 Kč

Time management nové generace Přerov 15. 5. 1162 2 200 Kč

Zvyšování exportně-inovačního potenciálu firmy Praha 22. 5. 1170 zdarma

Finanční řízení a controlling Praha 24. 5. 1163 2 200 Kč
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Oborově-teritoriální semináře

Název semináře Místo Termín Kód Cena bez DPH

Trénink začínajícího exportéra do USA – Zdravotnická technika 
a dodávky do zdravotnictví  

Praha 29. 5. 1164 900 Kč

Export Opportunities to Scandinavia:  
Energy and Engineering sectors

Praha 12. 6. 1165 900 Kč

JAR – Energetika a zdravotnická technika Praha 19. 6. 1166 900 Kč

JAR – Strojírenství a těžba nerostných surovin Brno 20. 6. 1167 900 Kč

Teritoriální semináře

Název semináře Místo Termín Kód Cena bez DPH

Polsko – Polská orlice rozpíná křídla na evropském trhu Praha 15. 3. 1174 zdarma

Japonsko – Nové obchodní a investiční příležitosti  
v zemi vycházejícího slunce

Praha 19. 4. 1175 zdarma

Argentina – šance pro připravené Praha 17. 5. 1176 zdarma

Design pro export

Název semináře Místo Termín Kód Cena bez DPH

Design jako nezbytná součást exportní strategie firmy Brno 1. 3. 1169 575 Kč

Podrobnější informace o jednotlivých seminářích (anotace, lektoři, místo konání ad.) naleznete na webových stránkách  

www.exportniakademie.cz nebo www.czechtrade.cz/kalendar-akci.cz. Uvedené ceny jsou bez DPH 20 %.  

Změna termínů vyhrazena.

AKCE

Firemní školení

Pokud vás nezaujal žádný z našich seminářů, neváhejte nás kontaktovat. Připravíme pro vás školení šité na míru.  

Naše vypisované semináře vám mohou být inspirací. 



Podpořte svůj zahraniční marketing. Jak? Účastí na prestižních mezinárodních 
veletrzích v daném oboru pod vlajkou CzechTrade.
Mezinárodní akce jsou ideální příležitostí k navázání obchodních vztahů 
s významnými partnery.
Šance prosadit své výrobky a služby na zahraničních trzích zvýšíte využitím 
individuálních služeb zahraničních kanceláří CzechTrade.

7.–8. 3. 2012 RIM – RAIL INDUSTRY MEETINGS, Lille, Francie
Francouzská železniční síť si žádá modernizaci a výstavbu nových linek a signalizace.
Nepropásněte své šance jednat s klíčovými hráči železničního sektoru o projektech ve Francii
i na třetích trzích na mezinárodní kontraktační burze.
Více informací u gestora akce: jiri.rejl@czechtrade.cz

13.–15. 3. 2012 TECHNICKÝ VELETRH, Petrohrad, Ruská federace
Strojírenské firmy z rozvíjejícího se severozápadního regionu Ruska nakupují nové technologie.
Registrujeme vysoký zájem o české strojírenství, neboť v Rusku má tradičně dobré jméno. 
Aktivní účastí na TECHNICKÉM VELETRHU se vám otevřou nové možnosti obchodních aktivit 
v této oblasti.
Více informací u gestora akce: ludmila.brodova@czechtrade.cz

13.–16. 3. 2012 ESEF 2012, Utrecht, Nizozemsko
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost oslovit potenciální obchodní partnery z průmyslových 
oborů kovoobrábění a výrobky z kovu; povrchové úpravy; zpracování plastu a gumy; nářadí 
a formy; systémy ERP apod. na největším veletrhu průmyslových dodávek, subdodávek 
a strojírenství na území Beneluxu.
Více informací u gestora akce: hana.stickova@czechtrade.cz

18.–21. 3. 2012 HORECA-LIFE, Brusel, Belgie 
Sektor Horeca zůstává v Belgii i přes sezonní výkyvy stále jedním z prosperujících. 
Výstava bude zaujímat plochu téměř 50 000 m2, celkem 5 výstavních hal a přilehlých prostorů 
na Brussels Expo. V letošním roce budou zastoupeny oblasti vybavení hotelů, barů, prodejen 
rychlého občerstvení, cukráren, velkokuchyní, atd.
Více informací u gestora akce: tomas.karlik@czechtrade.cz

12.–15. 4. 2012 RESTA 2012, Vilnius, Litva
Zahraniční zastoupení CzechTrade Pobaltí připravuje prezentaci českých společností z oboru 
stavebnictví za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.
Více informací u gestora akce: dagmar.matejkova@czechtrade.cz

24.–26. 4. 2012 METAL 2012, Fredericia, Dánsko
Zahraniční zastoupení CzechTrade Dánsko připravuje prezentaci českých společností 
z oborů zpracovatelský průmysl, obráběcí stroje a automatizace za účelem nalezení 
nových odbytových možností pro české exportéry
Více informací u gestora akce: jakub.novak@czechtrade.cz

22.–23. 5. 2012 PLMA 2012, Amsterdam, Nizozemsko
Veletrh privátních značek, který je zaměřený výhradně na odbornou veřejnost z řad zástupců 
nadnárodních obchodních řetězců, velkoobchodů a výrobců privátních značek.
Více informací u gestora akce: marketa.voborova@czechtrade.cz

13.–15. 6. 2012 INTERSOLAR 2012, Mnichov, Německo
Oborový veletrh v oblasti solárních technologií, který poskytuje ideální příležitost pro představení
novinek v oboru na německém trhu i světových trzích.
Více informací u gestora akce: vladimir.degtar@czechtrade.cz

Aktuální přehled všech zahraničních veletrhů s účastí CzechTrade
najdete na www.czechtrade.cz/kalendar-akci nebo zodpovíme 
Vaše dotazy na mailu veletrhy@czechtrade.cz

Č E S K Á  A G E N T U R A  N A  P O D P O R U  O B C H O D U




