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ROZHODUJETE SE O EXPANZI
NA NOVÉ ZAHRANIČNÍ TRHY?

Využijte našich 
znalostí a zkušeností

Dáme vašemu exportu 
správný směr

Služby 
zahraničních 
kanceláří 
CzechTrade

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

Úvodní zhodnocení trhu
zmapujeme trhy ve více vybraných teritoriích 
a následně doporučíme ty, které mají 
pro váš produkt největší potenciál

Průzkum trhu
získáte informace, které vám usnadní rozhodnutí pro vstup na daný trh –
jde např. o informace o trhu, legislativě, dovozních podmínkách, platební morálce,
obchodních zvyklostech, informace o konkurenci, distribučních kanálech, 
možnostech prezentace v teritoriu a další dle vašeho zadání

Vyhledání obchodních kontaktů 
na základě individuálního zadání zpracujeme přehledný seznam
potenciálních obchodních partnerů v cílové zemi a doporučíme
postup při jejich oslovení

Ověření zájmu o výrobek/službu
naši pracovníci osloví vytipované firmy s vaší nabídkou,
jednoduše si tak ověříte, jaký je zájem o váš produkt 
na daném zahraničním trhu

Organizace obchodních jednání
pomůžeme vám naplánovat jednotlivá obchodní jednání
se zahraničními partnery tak, abyste maximálně využili
čas a minimalizovali rizika spojená s místními odlišnostmi

Prezentace a veletrhy
prezentací pod hlavičkou CzechTrade efektivně
podpoříte svůj zahraniční marketing

Další asistenční služby
průzkum veletrhu, zjištění bonity firmy, pomoc při zakládání
zahraničního zastoupení, zajištění tendrové dokumentace, 
pomoc s registrací vyrobku a jiné služby dle zadání klienta

Dlouhodobá 
exportní asistence
služba pro firmy, které potřebují 
sledovat a navštěvovat zahraniční trh 
v delším období s cílem rozvíjet 
obchodní aktivity
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ÚVODEM

Vážení čtenáři,    

nedávno mi majitel jedné velké, úspěšně ex-
portující společnosti vyprávěl, jak v  devade-
sátých letech minulého století jezdili se sku-
pinou podnikatelů na zkušenou do Ameriky. 
Jak v New Yorku viděl poprvé „živý“ internet 
a jak si ho nedlouho po návratu domů pořídil 
do své firmy. S úsměvem vzpomínal na to, že 
byli v Čechách jedni z prvních, kteří se mohli 
internetovým spojením pochlubit. Dokonce 
i někteří jejich západní obchodní partneři jim 
ho tehdy záviděli.

Setkání s  ním mě opět utvrdilo v  tom, jak 
ohromný potenciál má CzechTrade ve své za-
hraniční síti. Vždyť dnes v souvislosti s vládní 
strategií konkurenceschopnosti tak často 
zmiňovaný foresight není nic jiného než po-
dobné cesty na  zkušenou, mapování příleži-
tostí a odhadování budoucí poptávky. Pokud 
pro naše exportéry najdeme při sběru signálů 
z celého světa unikátní příležitosti včas, tedy 
ještě dříve, než dostanou podobu konkrétní 
poptávky, vytvoříme jim náskok, kterým za-
dělají na důstojnější pozice ve světě. A pokud 
tak společně vytvoříme platformu k  jedineč-
ným exportním byznys plánům, budou naši 
klienti nejen o  něco blíže světovému stan-
dardu, ale především vytvoří novou generaci 
následováníhodných příkladů. Že je nejvyšší 
čas, jestliže se v  žebříčku mezinárodního 
srovnání nechceme propadnout ještě níže, je 
více než jasné. Recept na  cestu vzhůru dává 
Strategie konkurenceschopnosti ČR na  léta 
2012‒2020 a dá se shrnout do tří „i“: inovace, 
infrastruktura a  instituce. Podrobně o  tom 
píše Martin Tlapa ve  svém článku Jdeme 
na vrchol.

Navazující projekt ministerstva průmyslu 
a obchodu, který se týká rozšíření zahraniční 
sítě pro exportéry, přicházel na  svět dlouho. 

Jeho zrození bylo velkou událostí, protože ho 
podpořili bez výhrad všichni členové České 
rady pro obchod a investice, dnes již bývalého 
poradního orgánu ministra průmyslu a  ob-
chodu. Zeptali jsme se jich na  to, proč tomu 
tak bylo a  jaké překážky se podle nich pro-
jektu postaví do cesty.

Několikrát jsem se zmiňoval o  tom, že svě-
tovou olympiádu konkurenceschopnosti 
nevyhrajeme bez sehraného týmu. Myslí si 
to i  Vladislav Jež, partner společnosti Credo 
Venture. Podle něj do  tohoto vítězného 
týmu patří samozřejmě i  venture kapitál. 
A  právě díky němu to dnes vypadá, že vítěz 
kybernetických válek bude mít na prsou čes-
kého lvíčka. Více se dozvíte ve  stejnojmen-
ném článku, který představí unikátní pro-
dukt české společnosti Cognitive Security. 
Zástupci této české inovativní firmy, jejíž 
srdce bije na  ČVUT a  dva ze spolumaji-
telů získali loni ocenění za  inovace v  soutěži 
Česká hlava, byli nedávno také na  zkušené 
ve Spojených státech a vypadá to, že tam brzy 
uzavřou jeden z  prvních kontraktů. Právě 
americkému trhu se podrobně věnujeme 
i  na  následujících stránkách. Dozvíte se, že 
navzdory krizi je Amerika stále tak trochu 
zemí neomezených možností, a  pokud na-
bízíte unikátní produkt s  vysokou přidanou 
hodnotou, máte šanci. Přitom zůstává cen-
trem, kde se formují nové trendy a  stále se 
tam máme co učit.

Na  cestě k  mezinárodní konkurenceschop-
nosti jsou nám často dávány za vzor skandi-
návské země, proto zamíříme také do Švédska 
a  Dánska. Budete překvapeni, kolik má na-
příklad Česko se Švédskem společného a  jak 
může dánský či švédský trh posloužit jako 
kvalitní test pro váš výrobek.

Samozřejmě v  čísle nechybí podrobné ana-
lýzy CzechTrade, příběhy úspěšných expor-
térů a pravidelné rubriky. Navíc jsme pro vás 
připravili jednu novou, kterou jsme nazvali 
Vaše slovo. Dáváme vám tím možnost vyjá-
dřit se v  Trade Review k  aktuálním problé-
mům, které vás exportéry tíží. Jako první této 
příležitosti využil předseda představenstva 
společnosti TESCAN, který ve  svém článku 
bourá osm klišé inovačního podnikání. 

A když už jsme u těch změn, kterým se také 
říká inovace, určitě jste si povšimli, že na  ti-
tulní stranu Trade Review přibylo kulaté ra-
zítko. Náš časopis totiž získal certifikát pro-
fesionální úrovně v  soutěži Zlatý středník 
2010, v kategorii Nejlepší B2B časopis. Máme 
z  toho obrovskou radost a  uděláme všechno 
pro to, aby toto pomyslné razítko z našeho ti-
tulu nezmizelo. 

Pokud si z  mnoha exkluzivních informací 
v  červnovém vydání najdete tu, kterou po-
třebujete a bude vás inspirovat, splnil se pro-
tentokrát náš cíl. Přejeme vám letní pohodu 
a  spoustu odpočinku podle vašich před-
stav, abyste nabrali nové síly, tolik potřebné 
do  našeho každodenního boje na  zahranič-
ních trzích. 

Ivan Jukl
generální ředitel CzechTrade
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  Přineseme podrobné informace o záludnostech a příležitostech 
na čínském a vietnamském trhu.
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Vaše efektivní on-line 
propagace v zahraničí 

S Adresářem exportérů
nabízíte své produkty nebo služby potenciálním 
zákazníkům po celém světě, a máte tak náskok 
před konkurencí.

Výhody Adresáře exportérů
■ Optimalizován pro internetové vyhledávače
■ Více než 75 % návštěvníků Adresáře je ze zahraničí
■ Publikován ve třinácti světových jazycích
■ Propagován agenturou CzechTrade v 38 zemích

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

Přidejte firmu na: 
http://exporters.czechtrade.cz
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KONKURENCESCHOPNOST

Jdeme na vrchol 
Ať už interpretujeme hospodářský vývoj naší země jakkoli, vychází 

nám z toho jediné: Je nutné začít se změnami!

Nejvyšší čas  
hnout se z místa

Pokud chceme dosavadní vývoj HDP české 
ekonomiky ocenit, pak můžeme zdůraz-
nit skutečnost, že za  námi je deset zemí 
Unie a  že u  desítky jiných míra konver-
gence za  posledních deset let dokonce po-
klesla. Česká republika dosahuje v přepočtu 
na  obyvatele 80 procent průměru hrubého 
domácího produktu (HDP) evropské 
sedmadvacítky. Během deseti let posko-
čila o  deset procentních bodů. Jestliže však 
budeme zdravě ambiciózní a  podíváme se 
na  výsledky vyspělých zemí, jakými jsou 
Rakousko, Švédsko, Dánsko či Německo, 
pak naše naladění musí být kritické. 
Tato skupina zemí se nachází v  intervalu  
116 až 122 procent současného evropského 
průměru. 

Podle HDP na  hlavu je Česká republika 
stále ještě řazena mezi země, jejichž eko-
nomický růst by měl být tažen inovacemi. 
Právě ve  slovech „měl by být tažen ino-
vacemi“ je však problém. Jak totiž uka-
zují výsledky Innovation Scoreboard 2010 
zpracované Evropskou komisí a  zveřejněné 
na začátku roku, které na základě 25 kritérií 
hodnotí inovační schopnosti jednotlivých 
členských státu EU, Česko se řadí až do sku-
piny zemí dosahujících podprůměrných 
výsledků. Mezi Maďarsko, Estonsko, Polsko 
nebo Portugalsko, zatímco severské státy 
dominují tradičně špici tohoto pomyslného 
pelotonu. Informace je o to varovnější, když 
si uvědomíme, že samotná EU v  inova-
cích postupně ztrácí za  světem. Že zde ne-
jde jen o žebříčky, ale o udržitelnou životní 
úroveň, pak dokazuje údaj, který odděluje 
země s vysokou inovační kapacitou od zemí 
méně úspěšných. Podle údajů Světového 

ekonomického fóra je HDP na hlavu u ino-
vačních ekonomik více než o polovinu vyšší 
než u zemí, jež inovační lídry následují.

Také naše pozice v mezinárodním srovnání 
konkurenceschopnosti se zhoršuje. V  žeb-

každoročně vypracovává Světové ekono-
mické fórum, se v  loňském roce propadla 
o  pět míst na  36. pozici. Ve  sledovaném 
období jsme nebyli schopni se přiblížit vy-
soce konkurenceschopným zemím, jako je 
Německo nebo skandinávské státy. Naopak 
konvergujeme k  Španělsku, Itálii nebo 
Portugalsku. To není z  hlediska naší bu-
doucnosti dobrá zpráva. Bohužel však jen 
dokresluje současný neutěšený stav české 
ekonomiky. Ministerstvo průmyslu a  ob-
chodu proto přichází se strategií meziná-
rodní konkurenceschopnosti, která jde na-
příč institucemi státní správy.

Martin Tlapa 

Dokument Strategie konkurenceschop-

nosti ČR 2012–2020 přichází s vizí České 

republiky, která se bude měnit v globálním 

světě a  reformní kroky odvíjet od  nejlep-

ších zkušeností zemí, kteří jsou v  konku-

renceschopnosti před námi. Začít se musí 

v  klíčových oblastech, pro které materiál 

stanovuje konkrétní cíle, časový harmo-

nogram a odpovědnost. Každá ze 43 pro-

jektových karet obsahuje měřítka, podle 

nichž bude možné poznat, do jaké míry je 

projekt úspěšný. Východiskem pro stano-

vení priorit byla podrobná analýza. Na je-

jím základě byly stanoveny tři prioritní 

oblasti, na něž by se reforma měla přede-

vším zaměřit. Pod logem 3i se tak skrývají 

inovace, infrastruktura a instituce.
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KONKURENCESCHOPNOST

Ambiciózní cíl vyžaduje 
změnu

Dostat se do  roku 2020 mezi dvacítku nej-
více konkurenceschopných ekonomik světa. 
Tak zní náš cíl. Dokument nazvaný Strategie 
konkurenceschopnosti ČR 2012–2020: 
Zpět na vrchol připravilo ministerstvo prů-
myslu a  obchodu ve  spolupráci s  dalšími 
ministerstvy, Svazem průmyslu a  obchodu 
i  jinými odbornými svazy a  organizacemi 
a mohla se k němu vyjádřit také široká ve-
řejnost. Na rozdíl od všech předchozích do-
kumentů má tato strategie prostřednictvím 
více než čtyřiceti projektových karet jasně 
stanovenou cestu, jak této vize dosáhnout. 
Základním nástrojem jsou kvalitní instituce, 
infrastruktura a makroekonomická stabilita, 
které vytváří prostor pro udržitelný růst za-
ložený na  vnitřních úsporách, podmínkách 
pro podnikání a inovace. 

Pro úspěch strategie konkurenceschopnosti, 
a tím mám na mysli úspěch dlouhodobý, je 
klíčové její provázání s  ostatními význam-
nými koncepčními dokumenty. Z  tohoto 
hlediska se jeví jako nejdůležitější její pevné 
propojení s Kohezní politikou 2014+, neboť 
tyto dva dokumenty jsou k  sobě komple-
mentární. Kohezní politika může v řadě pří-
padů přispět k  financování opatření strate-
gie konkurenceschopnosti a  jejich společná 
implementace zvyšuje jejich stabilitu, dlou-
hodobost a  systematičnost. Svůj význam 
však má i provázání na proexportní strategii 
– neboť je to právě schopnost podniků ob-
stát na zahraničních trzích, co ve velké míře 

určuje konkurenceschopnost České repub-
liky. Podstatné je i napojení na energetickou 
koncepci, národní program reforem.

Klíčové jsou efektivní 
instituce

Kvalitní veřejné instituce jsou základním 
stavebním kamenem budování konkurence- 
 schopné ekonomiky. O  to závažnější je, že 
ve všech mezinárodních srovnáních je insti-
tucionální prostředí hodnoceno jako jedna 
z nejslabších stránek ČR. 

Je třeba, aby se česká veřejná správa stala tím, 
čím je ve většině vyspělých států – tj. službou 
poskytovanou občanům a  podnikatelům. 
Nikoliv byrokracií pro byrokracii, která pod-
vazuje hospodářský růst a rozvoj podnikání. 
Realizace tohoto projektu by měla poprvé 
v historii ČR přispět k plošnému hodnocení 
produktivity ve veřejné správě a umožnit re-
alizaci systematických úsporných opatření 
(například sdílení některých činností mezi 
více institucemi veřejné správy aj.).

Eliminujme prostor 
pro korupci

Druhým projektem z  pilíře instituce je pak 
větší transparence a přehlednost hospodaření 
s majetkem a prostředky veřejných institucí. 
Případy korupce spojené s veřejnými zakáz-
kami, neprůhlednými prodeji státního ma-
jetku a podobně již občany unavují a výrazně 
zhoršují reputaci České republiky na  me-
zinárodní úrovni. Opatření v  rámci tohoto 
projektu zahrnují jak rychlá a  levná quick 
win řešení, jako jsou například „rozklikávací 
rozpočty“ (možnost najít strukturované ve-
řejné výdaje jednoduše na  internetu) nebo 
jednotné zveřejňování informací o prodejích 
a pronájmech veřejného majetku na  jednom 
centrálním místě, tak i  opatření rozsáhlá 
a  náročná, jako je přechod na  efektivní fi-
nanční řízení ve veřejné správě. 

Stálý kontakt se špičkou

V  oblasti inovací se Česko musí zaměřit 
na  spolupráci a  zejména transfer znalostí 
mezi podnikovým a  akademickým sekto-
rem, které jsou v  současné době na  velmi 
nízké úrovni. Za tímto účelem je třeba změ-
nit charakter inovační poptávky v podnicích 
stejně jako „mentální prostředí“ a  nízkou 
připravenost příslušných vnitřních proce-
dur a  kapacit většiny akademických insti-
tucí na spolupráci s firmami. Jedním ze zá-
sadních opatření pilíře inovace je například 
určení klíčových technologických oblastí 
ČR na  základě foresightingu. Tyto klíčové 
oblasti budou sloužit k zacílení podpor pod-
nikání a výzkumu.

Připravujeme také novou proexportní stra-
tegii. Je to dokument, jehož cíle i  nástroje 
musí být úzce provázány s  cíli strategie 
konkurenceschopnosti. Úspěšnost expor-
térů je totiž vzhledem k  otevřenosti české 
ekonomiky stěžejním prvkem pro úspěšné 
posilování české konkurenceschopnosti 
na  mezinárodní úrovni. Nejdůležitějším 
opatřením v  tomto bodě je kromě přípravy 

proexportní strategie zejména nastavení 
úspěšné spolupráce mezi všemi institucemi 
a agenturami, které ve světě ČR zastupují.

Je třeba si uvědomit, že samotný pojem 
konkurenceschopnost neznamená jen eko-
nomickou výkonnost, ale zahrnuje také 
měkké faktory jako vzdělávací systém nebo 
kvalitu institucionálního prostředí. Jak se 
nám tedy bude dařit v  inovacích, je odvislé 
od řady dalších faktorů. Právě proto je třeba 
bez dalšího otálení provést potřebné re-
formní změny v celé řadě dalších oblastí. 

Strategie konkurenceschopnosti má být vý-
znamným nástrojem státu, jehož implemen-
tace v  průběhu příštích deseti let by měla 
vést ke zvýšení životní úrovně v ČR a měla 
by upevnit její postavení jako stabilní a roz-
vinuté země na mezinárodní úrovni. Cílem 
strategie není plánování budoucího vývoje. 
Při její tvorbě se vychází ze srovnání s ostat-
ními státy světa, ale tento benchmarking 
by neměl být zakončen jen touto strategií. 
Záměrem je udržovat stálý kontakt se světo-
vou špičkou po celou dobu naplňování stra-
tegie konkurenceschopnosti.  

Je třeba, aby se česká 
veřejná správa  
stala tím, čím je 
ve většině vyspělých 
států – tj. službou 
poskytovanou 
občanům 
a podnikatelům. 
Nikoliv byrokracií 
pro byrokracii, 
která podvazuje 
hospodářský růst 
a rozvoj podnikání.

Jedním ze zásadních 
opatření pilíře 
inovace je například 
určení klíčových 
technologických 
oblastí ČR na základě 
foresightingu. 

Ing.  Martin Tlapa, MBA, je od  roku 
2004 náměstkem ministra průmyslu 
a  obchodu. V  letech 2000–2004 byl 
generálním ředitelem CzechTrade. 
V současné době řídí na MPO ČR sekci 
Evropská unie a konkurenceschopnost.
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Služby CzechTrade budou ještě  
efektivnější
Rozšířená zahraniční síť B2B podpoří exportní výkonnost

Jak v dlouhodobém horizontu zefektivnit podporu exportérům a zvýšit konkurence -

schopnost naší země? Na  to odpovědělo Ministerstvo průmyslu a  obchodu ČR 

projektem rozšíření zahraniční sítě pro exportéry. Projektový záměr se rodil dlouho 

a v konečné podobě jej schválili bez výhrad všichni členové Rady pro obchod a investice, 

bývalého poradního orgánu ministra průmyslu a  obchodu. Právě ministra Martina 

Kocourka a některé členy rady jsme oslovili se dvěma otázkami:

ANKETA

1. Co bylo hlavním důvodem toho, že jste bez výhrad podpořil tento projekt?

2. Jaké největší překážky budou podle vás muset realizátoři projektu překonat?
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1. Důvodů byla celá řada, nicméně hlav-
ním byla potřeba rozšířit síť, která 

podporuje exportéry, na  zajímavé trhy no-
vým způsobem řešení. Na  základě zpětné 
vazby od exportérů si myslím, že tento pro-
jekt naplní jejich očekávání, s  nimiž jsme 
pracovali od  počátku přípravy, zvláště pak 
poté, co ministerstvo zahraničních věcí po-
čátkem roku provedlo úsporná opatření, 
která vedla k  redukci obchodně-ekonomic-
kých úseků na zastupitelských úřadech. 

2. Každý takový projekt má řadu rizik. 
Mnoho z  nich jsme popsali a  udělali 

maximum pro jejich eliminaci. Osobně si 
myslím, že nejtěžším úkolem bude nalézt pro 
jednotlivé kanceláře či regionální centra do-
statečně kvalitní místní experty, kteří budou 
schopni na svém domácím trhu pracovat pro 
české exportéry. S  tím bude souviset řada 
praktických překážek, od  základní komuni-
kace až po  sofistikované operace týkající se 
exportního financování v dané zemi.

1. Mám dlouhodobě velmi dobré osobní 
zkušenosti se službami CzechTrade 

v  zahraničí, ať již při zpracování různých 
studií, analýzách tržních potenciálů či asi-
stenci při výstavních či jiných obchodních 
aktivitách. Budoucí podoba služeb daná 
projektem je z  hlediska zájmových zemí 
lépe promyšlená, strukturovaná a  při-
padá mi, že služby CzechTrade budou ještě 

-
jektový způsob řízení této organizace blížící 
se představám podnikového manažera. 

2. Překážky budou vždycky. Určitě se ob-
jeví kritika, že služba není poskytována 

právě v  zemi zájmu některého exportéra. 
Bude jistě i  debata o  nákladové stránce ce-
lého projektu. CzechTrade se nově orientuje 
také na  inovace vlastní činnosti a  podporu 
na inovacích založeného exportu s přirozeně 
vyšší následnou daňovou výnosností, ale 
i na příležitosti k exportu na základě analýzy 
zbožových toků mezi zeměmi a  systémové 
komunikace s potenciálními exportéry z ČR 
do exportně atraktivních zemí. Také na tento 
jistě správný přístup ale mohou být různé, 
i kritické názory. I dobré projekty také často 
zkrachují na  rivalitě zájmových skupin ma-
teřské organizace. A  tak nezbývá než držet 
palce, aby se dobré dílo podařilo…

1. Odpověď je jednoduchá. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a  CzechTrade 

tento projekt připravily kvalitně. Projekt op-
timálně využívá „best practice“ ze světa a zá-
roveň dobré dosavadní zkušenosti autorů. 
Projekt podpoří především exportní výkon-
nost a efektivitu malých a středních podniků. 
Co se týče velkých exportérů, kteří vyvážejí 
technologické provozní soubory a  investiční 
celky, tady tento projekt nepomáhá. Je jasné, 
že pro tuto oblast je nutné zapojit v případě 
potřeby podporu ze strany premiéra, minis-
tra a velvyslance v dotyčné zemi.

2. Kritiku od  těch, kterým tento projekt 
z objektivních důvodů nepomůže. Tady 

bych si však z toho velkou hlavu nedělal, ne-
boť nikdy není možné vyhovět všem. 

Velkou překážku vidím ve  dvou hlavních 
oblastech. Prvním problémem je chybějící 
praktická zkušenost a vědomostní know-how 
řady pracovníků CzechTrade. To se však dá 
překonat postupem času, bude to vyžadovat 
dobrou organizaci a  přísný výběr lidí pro 
dotyčná teritoria. Stejně tak velkou ochotu 
a  schopnost se všemu naučit, samozřejmě 

jde o  píli i  o  dobré předpoklady těchto lidí. 
Druhým problémem mohou být samotné 
malé a střední podniky. Mám často pocit, že 
se nechají příliš vést za ruku a myslí si, že je-
jich úspěch na  trhu bude dosažen zásluhou 
dobře organizované a profesionálně fungující 
agentury CzechTrade a  služeb státu. Málo si 
uvědomují, že je to pouze a jen jejich zodpo-
vědnost. Platí pravidlo, že stát má pomáhat 
v  tomto případě těm samostatným a  kvalit-
ním, ne kulhajícím. 

1. V době, kdy se Česká republika a celý 
svět dostává z následků finanční krize, 

je dobře fungující ekonomická diploma-
cie a  kvalitní proexportní politika potřeb-
nější než kdykoli dříve. Zahraniční síť pro 
podporu exportérů organizovaná v  rámci 
CzechTrade je nepostradatelná především 
pro menší a střední podniky, například pro 
zajištění informací o  relevantní zahraniční 
poptávce, veřejných zakázkách a jiných pro-
jektech nebo pro zprostředkování kontaktů 
na  možné obchodní partnery z  veřejné 
i  soukromé sféry. Pro velké podniky hraje 
obdobně klíčovou roli diplomatická pod-
pora, která je nezbytná především při proni-
kání na mimoevropské trhy, na něž se nyní 
zaměřuje řada velkých společností, které se 
již dostatečně etablovaly na trzích EU.

2. Za  nejpodstatnější považujeme, aby 
měli realizátoři dostatek času a politické 

podpory pro implementaci tohoto projektu 
do  praxe. Bylo by nešťastné, pokud by kva-
litní strategie rozvoje proexportní politiky 
měla zůstat pouze na  papíře, případně byla 
po dalších volbách zrušena.

ANKETA

Martin Kocourek 

ministr průmyslu  

a obchodu

Jan Musil 

předseda představenstva

ČKD Group

Radek Špicar

ředitel vnějších vztahů

Škoda Auto, a.s.

Zbyněk Frolík  

řídící společník a jednatel

Linet s.r.o.

Anketu zpracovala redakce Trade 
Review společně s  redakcí agentury 
ČIA.

Odpovědi najdete také v  on-line zpra-
vodajství a  manažerských informač-
ních přehledech agentury ČIA.
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KRÁTCE

CzechTrade:

Foresighting 
a jeho místo  
v inovačním  
ekosystému
„Česká republika nikdy nebude soutěžit 
výškou svého HDP nebo objemem ex-
portu, ale rychlostí, s  níž bude odhalovat 
trendy poptávky a  budoucí příležitosti. 
Pro malou exportní ekonomiku se skrý-
vají především v inovacích,“ říká generální 
ředitel agentury CzechTrade Ivan Jukl. 
„Inspirovali jsme se ve  Finsku, které v  de-
vadesátých letech prošlo hlubokou ekono-
mickou krizí a v současné době patří mezi 
světově uznávanou inovační velmoc.“

Když tradiční podpora exportu selhala, 
zaměřilo se Finsko na  zvyšování inovač-
ních kapacit s  důrazem na  vědu, výzkum 
a služby podnikatelům. „V roce 1992 došlo 
k  velkému třesku – doslova přes noc byly 
komerční sekce ambasád převedeny pod 
proexportní agenturu Finpro. Začali jsme 
působit v  oblasti poradenství. Navázali 
jsme důvěrnější vztah s firmami, které jsou 
našimi zákazníky, jimž nabízíme přehled 
příležitostí a znalosti dřív, než se k nim do-
stane konkurence,“ vysvětluje ředitel agen-

„Foresighting (odhad budoucí poptávky) 
není úkol pro sólového hráče. Je to an-
gažmá v  národním týmu a  mělo by být 
jedno, zda je někdo sparťan, slávista nebo 
klokan. Důležité je dávat góly,“ upozor-
ňuje Ivan Jukl. „Jde nám o vytvoření široké 
diskusní platformy byznysu, státu, agentur 
a  akademické sféry, která by měla fungo-
vat v prostředí vzájemné interakce. Nevadí, 
když se její účastníci ve  svých názorech 
neshodnou. Stačí, když budou respektovat 
společný cíl – dobrou konkurenční pozici 
České republiky. Ambicí CzechTrade je 
přispět ke  vzniku tohoto tvořivého pro-
středí a  nabízet firmám kvalitní infor-
mace o vývojových trendech, chování trhů 
a spotřebitelské poptávce, které maximálně 
omezí rizika chybných rozhodnutí.“

       Česká republika:

Obchod ČR  
s cizinou se 
od roku 1989  
zvýšil desetkrát
Hodnota zahraničního obchodu ČR se 
od  roku 1989 do  roku 2009 zvýšila zhruba 
desetinásobně. Výrazně vzrostl podíl ob-
chodu se zeměmi Evropské unie, na  které 
nyní připadá už většina českého exportu. 
Vyplývá to ze statistik, které zveřejnil Český 
statistický úřad. Na  straně vývozu nejvíce 
vzrostl export strojů a  dopravních pro-
středků. V dovozu rostl zvláště import prů-
myslového spotřebního zboží, chemikálií, 
potravin a živých zvířat.
(Zdroj: ČTK)

       Česká republika:

Stát se zaručí 
za úvěry  
začínajících  
inovačních  
podnikatelů
Začínající podnikatelé s dobrými nápady by 
už od  konce letošního roku mohli mít jed-
nodušší přístup k  úvěrům, které potřebují 
na  rozjezd nebo rozšíření svého inovač-
ního podnikání. Díky novému programu 
INOSTART ministerstva průmyslu a  ob-
chodu se jim totiž stát zaručí až za 60 pro-
cent jejich úvěru. 

„Chceme začínajícím podnikatelům zjed-
nodušit přístup k úvěrům. Banky jim totiž 
až příliš často nechtějí půjčovat, protože 
jsou pro ně jejich podnikatelské plány pří-
liš odvážné. Celkem je v programu připra-
vených na  dvě stě milionů korun; každý 
jeden zaručený úvěr může mít hodnotu 
od  půl milionu korun do  15 milionů,“ 
vysvětluje ministr průmyslu a  obchodu 
Martin Kocourek.

„Nedílnou součástí programu INOSTART 
bude i  poradenství, protože právě dobré 
rady do  začátku jsou často tím, co noví 
podnikatelé potřebují možná ještě víc než 
samotné finance,“ dodává Petr Očko, ře-
ditel sekce fondů EU, výzkumu a  vývoje 

ministerstva průmyslu a obchodu. „Program 
budeme zatím testovat v  Moravskoslezském 
a Olomouckém kraji, pokud se osvědčí, může 
se rozšířit do celé republiky.“ 

Zaručené úvěry bude podnikatelům po-
skytovat banka, kterou ministerstvo prů-
myslu a  obchodu vybere na  základě výbě-
rového řízení. Záruku za samotné úvěry pak 
vybrané bance poskytne Českomoravská 
rozvojová a  záruční banka. Prostředky 
potřebné na  financování záruk zabezpečí 
Švýcarská konfederace v  rámci Programu 
švýcarsko-české spolupráce.
(Zdroj: TZ MPO)

       Česká republika:

Exportní cena DHL 
startuje s novým 
partnerem
Po čtrnácté se letos utkají nejlepší čeští ex-
portéři o  prestižní cenu, u  jejíhož zrodu 

je UniCredit Bank. Firmy mohou tradičně 
soutěžit ve  čtyřech kategoriích: Středně 
velká společnost, Malá společnost, Exportér 
teritoria a Exportér regionu a mohou získat   
také ocenění Nejúspěšnější klient agentury 
CzechTrade. Novinkou je zvláštní ocenění 
CzechTrade za exportní inovaci.

„Jako světová logistická firma velmi dobře 
víme, že český vývoz není jen o  velkých 
společnostech a  známých značkách, ale 
domácí exportní podhoubí je velmi široké 
a  obsahuje neuvěřitelně úspěšné firmy, 
které chceme touto cestou představit neje-
nom odborné, ale i široké veřejnosti. Cílem 

nejenom motivovat, ale i  podporovat do-
mácí firmy v  jejich úspěchu na  náročných 

obchodní ředitel a  jednatel společnosti 

„Rozhodnutí UniCredit Bank stát se gene-
rálním partnerem letošního ročníku sou-

přirozené. Jako největší bankovní skupina 
ve střední a východní Evropě a jedna z nej-
větší bank v  ČR známe velmi dobře speci-
fika jednotlivých trhů i  příležitosti, které 
nabízejí, a chceme tak podpořit tuto inicia-
tivu, která dává možnost ocenit úspěšné ex-
portéry a možná i inspirovat ostatní k růstu 
na  zahraničních trzích. A  samozřejmě je 
rádi podpoříme kompletní paletou služeb,“ 

Banking UniCredit Bank.
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NOVINKY

v  době, která je pro agenturu CzechTrade 
přelomová. V  rámci projektu zahraniční 
sítě ministerstva průmyslu a  obchodu pro 
exportéry dojde k  výraznému posílení na-
šich kapacit a  ke  zdokonalování a  rozšíření 
našich služeb. Výrazně se zaměříme na ino-
vativní firmy a  budeme se snažit přinést 
do  českého inovačního prostředí více ko-
merčního ducha. Inovace totiž podle nás 
představují jediný způsob, jak pomoci naší 
ekonomice dostat se opět nahoru,“ konsta-
tuje Ivan Jukl, generální ředitel agentury 
CzechTrade.

Pro kategorii Exportér teritoria bylo 
v  tomto ročníku soutěže vybráno 
Společenství nezávislých států a  v  rámci 
kategorie Exportér regionu padla volba 
na Královéhradecký kraj. 

Slavnostní vyhlášení vítězů Exportní ceny 

v  panoramatickém sále Kongresového cen-
tra v Praze.
Více informací: www.exportnicena.cz

       Španělsko:

Země hledá nové 
subdodavatele
V  době, kdy španělská ekonomika v  ně-
kterých tržních sektorech vstupuje do  fáze 
růstu, dochází v  těchto oborech k  vyhle-
dávání nových subdodavatelů. Z  hlediska 
ČR je nejvýznamnějším z  těchto sektorů 
strojírenství. Důležitým kritériem výběru je 
především výše ceny při zachování kvality. 
Na základě výsledků průzkumu trhu vypra-
covaného agenturou CzechTrade jsme zjis-
tili, že v  případě subdodávek do  strojíren-
ství jsou čeští výrobci schopni dosáhnout 
přibližně třetinové ceny, než jaké dosahují 
místní subdodavatelé.  

Z toho důvodu se CzechTrade ve Španělsku 
rozhodl podpořit české subdodavatele 
do  strojírenství nabídnutím účasti na  svém 
stánku na  nejvýznamnějším oborovém 
veletrhu na  Pyrenejském poloostrově, 
Subcontratacion 2011. Tato účast je spojená 
se španělsko-českým setkáním pořádaným 
CzechTrade za  přispění Velvyslanectví ČR 
ve  Španělsku. Jeho hlavní součástí budou 
individuální jednání se španělskými ná-
kupčími, kteří mají zájem o  subdodávky 
do  strojírenství z  ČR. Pokud máte zájem 
zúčastnit se veletrhu a  setkání se španěl-
skými podnikateli, kontaktujte agenturu 
CzechTrade. 
Kontakt: miroslav.mandak@czechtrade.cz

CzechTrade:

Časopis Trade Review získal certifikát 
profesionální úrovně

Pozornému čtenáři neunikl nový gra-
fický prvek na  obálce tohoto vydání Trade 
Review, který jako pomyslné razítko doplnil 
jeho hlavičku. Náš časopis totiž získal cer-
tifikát profesionální úrovně v  soutěži Zlatý 
středník 2010, kterou tradičně vyhlašuje PR 
klub, a to v kategorii Nejlepší B2B časopis.

Při této příležitosti bychom rádi poděko-
vali všem našim spolupracovníkům a  čte-
nářům, bez jejichž přispění a  zájmu by se 
Trade Review nemohla neustále rozvíjet. 
Zároveň slibujeme, že neusneme na  vavří-
nech a budeme se snažit být ještě lepší. 
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ČIA NEWS

Stros vyvezl loni  
za 200 milionů korun 

Společnost Stros vyvezla v  loňském roce 
výrobky v  hodnotě zhruba 200 milionů 
Kč. Jejím hlavním vývozním artiklem jsou 
zdvihací zařízení, konkrétně stavební vý-
tahy, pracovní plošiny a závěsné lávky. Stros 
dodává do  více než 40 zemí světa. Česká 
republika představuje pouze 10 % tržeb 
společnosti, a  to včetně servisních služeb 
a  půjčování strojů, jak pro ČIA uvedl ředi-

Stros další plány na  expanzi. Podle Filipa 
se chce prosadit s  permanentními výtahy 
ve  Spojených státech amerických a  Kanadě 
a  v  dalších teritoriích, jako například 
v Austrálii a Rusku, kam již také dodává sé-
riové stavební výtahy. 

Japonské pivo se vaří 
z českého chmelu 

V  loňském roce bylo vyvezeno 4310 tun 
chmelu do  zahraničí, což představuje mezi-
roční nárůst o  166 tun. Zahraniční obchod 
s  chmelem představuje pro ČR kladné ak-
tivní saldo s  hodnotou převyšující 760 mi-
lionů Kč. Pokračoval také trend snižování 
dovozu chmelu, respektive chmelových 
produktů. Oproti roku 2009 hodnota vy-
vezeného chmelu klesla o  několik desítek 
milionů korun, což je podle Svazu pěstitelů 
chmele neblahý vliv posilování české měny. 
Největší podíl vývozů směřoval do Japonska, 
meziročně zde vzrostl export o téměř 40 tun 
chmelu na  1830 t. Na  druhém místě je 
Německo, kam se vyvezlo 1064 t chmelu. 

Igráček z Efka  
míří do světa

Firma Efko má rozjednaný export svého 
produktu Igráček do  Ruska, Turecka, 
Maďarska, Ukrajiny, Německa a  dal-
ších zemí. Zatím již uspěla s  Igráčkem 
v  Japonsku a  Polsku. Jak uvedla pro ČIA 

Pokorná, Efko vede intenzivní jednání, 
a  pokud vše půjde podle představ, pak by 

se země, kam je Igráček vyvážen, mohly 
rozšířit v druhé polovině letošního roku. 

OHL ŽS navýšil smlouvu 
s Železnicemi Černá Hora 

-
hodly s  Železnicemi Černá Hora na  navý-
šení smlouvy na  modernizaci železniční 
tratě Podgorica‒Nikšič. Podle zahranič-
ního odboru Hospodářské komory ČR 
činí celková hodnota kontraktu 55 mi-
lionů eur (zhruba 1,32 miliardy Kč). 
Subdodavatelem tohoto projektu je spo-
lečnost EŽ Praha. Smlouva byla navýšena 
ve  spolupráci s  Českou exportní bankou. 
Předání trati by mělo proběhnout v  polo-
vině příštího roku. 

Škoda Power dodá 
do Turecka další turbíny 

Škoda Power získala kontrakt na  dodávku 
technologií v  tendru na  výstavbu elek-
trárny Yunus Emre v  Turecku. Společnost 
tak dodá dvě turbosoustrojí o  jmenovi-
tém výkonu 145 MW. Podle představitelů 
firmy se finanční výše zakázky pohybuje 
v  řádu set milionů korun. Elektrárnu 
vlastní a  provozuje turecká Adularya 
Enerjí Elektrik Üretimi ve Madencilik, do-
davatelem je společnost Vítkovice Power 

dodavatelem strojovny parní turbíny elek-
trárny je pak ČKD Praha DIZ. Elektrárna 
by měla být uvedena do  provozu na  konci 
roku 2013. Podporu při financování pro-
jektu poskytla Česká exportní banka. 

Pro Rieter CZ je český trh 
nezajímavý 

Společnost Rieter CZ, která vyrábí strojní 
zařízení a  ucelená systémová řešení pro 
textilní průmysl, dosáhla v  loňském roce 
zisku téměř 100 milionů Kč. V  rozhovoru 
pro ČIA to uvedl finalista soutěže Manažer 
roku 2010, jednatel a generální ředitel spo-

krize v  odvětví výroby strojů pro textilní 
průmysl se tento segment vrátil k  růstu. 
V  letošním roce očekává společnost velmi 
dobré výsledky, které by měly být nejvyšší 
od roku 1994. 

v  letech 2008 a  2009 řadu restruktura-
lizačních a  nákladových opatření, která 
pomohla v  roce 2010 plnit růst s  nižšími 

nezajímavý, tržby na  něm jsou minimální. 
Veškerá produkce společnosti je vyvážena 
v  rámci koncernu do  Švýcarska, Německa 
a Číny. Další přímé exporty směřují přede-
vším do Asie, Indie a Jižní Ameriky. 

Pernštejn míří na Slovensko 
a Ukrajinu 

Prodeje piva Pivovaru Pernštejn vzrostly 
v  loňském roce meziročně o  zhruba 20  ti-
síc hl na  80 tisíc hl. Ředitel Pardubického 
pivovaru Jan Kvasnička pro ČIA uvedl, že 
z  navýšení připadá polovina na  tuzemsko 
a zbytek na export na Slovensko a Ukrajinu. 
Dále dodal, že počátkem května byl před-
staven nový redesign značky Pernštejn 
na Pardubický pivovar. 

Stock Plzeň zvýšil objem 
exportu o tři procenta 

Plzeňský Stock zvýšil v loňském roce objem 
exportu o  přibližně 3 % na  zhruba 2,7  mi-
lionu litrů lihovin. Uvedl to v  rozhovoru 
pro ČIA generální ředitel firmy Petr Pavlík 
s  tím, že Stock Plzeň přitom na  zahraniční 
trhy proniká samostatně i  díky spolu-
práci se sesterskými společnostmi v  rámci 

Sólově se podle Pavlíka prosadil napří-

Významnou roli hraje i sesterská společnost 
Stock International, která sídlí v  Božkově 
a  má zodpovědnost za  vývoz na  takzvané 

přímo. Nejsilnějším exportním trhem spo-
lečnosti zůstává nadále Slovensko. 

Nové investice a projekty
Týdně e-mailem: Nové investice – Rozvojové projekty – Nabídky a tendry 
Objednávejte na: objednavky@cianews.cz, předmět „Trade“ |platnost do 30. 6. 2011/1 firma

1 měsíc zdarma
VOUCHER
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Inovace jako hrozba
Poslední dobou mám pocit, že slovo inovace je 

nejpoužívanějším slovíčkem tuzemského podnikání. 

Kdo neinovuje, jako by neexistoval. Ekonomika 

bez podpory inovací zkolabuje, firmy nebudou mít 

z čeho žít, podnikatelské prostředí zanikne. S lehkostí 

těch, kteří dříve za každým druhým slovem pronášeli 

s povytaženým obočím zelinářské „vole“, dnes někteří 

z  nás používají světácky „inovace“. Obávám se, aby 

význam obou takto použitých slov nebyl v  mnoha 

případech stejný, tedy vycpávkový. 

Inovace je „jen“ řízená změna

V  čem jsou tedy inovační procesy natolik 
důležité a  kde již naopak dochází proka-

inovace není nic jiného než změna. A pro-
tože management je o důslednosti, systému 
a  řádu, musí se jednat o  změnu řízenou, 
a  to od  zahájení inovace až po  její ukon-
čení. Tím může být komercializace, zvýšení 
tržeb, podílu na  trhu, dosažení finančních 
výsledků nebo jen zvýšení povědomí o naší 
firmě. Budou-li firmy k  inovacím přistu-
povat systémově, je výrazně větší šance 
dosažení konečného efektu. Prakticky to 
znamená, že musíme vědět, kdo změny na-
vrhuje, kdo je schvaluje a  kdo je realizuje, 
ať se jedná o  změny produktové, procesní 
nebo například změny managementu.

Stejně tak musí být dopředu znám časový 
plán inovačního procesu, průběžné cíle 
a  konečný efekt. Vše musí být provázáno 
s finančním plánem a marketingovým prů-
zkumem. Pracovníci obchodu a  marke-
tingu se musí stát hybnou složkou inovací, 
neboť impulzy nepřináší útvar výzkumu 
a vývoje, ale trh. 

Rozhoduje rychlost realizace 
změn

V  zásadě jsem nevyjmenoval nic ji-
ného než to, co by měla každá firma tr-
vale provádět, aby byla schopná dlou-
hodobě fungovat. Přesto je zde jeden 
zásadní rozdíl vůči minulosti. Nacházíme 

se v  hyperkonkurenčním prostředí, které 
zásadně změnilo dlouho zažitá pravidla 
hry. Svět je dnes rozdělen na  sféry vlivu 
několika ekonomických mocností. Máme 
sice výrazně větší šance dobývat nové trhy, 
stejně tak se ovšem musíme trvale bránit 
novým nájezdníkům toužícím po  našich 
zákaznících. Malé a  střední firmy vzni-
kají a  zanikají v  daleko kratším životním 
cyklu, velcí se stávají ještě většími. Fakticky 
to znamená, že manažeři firem mají da-
leko méně času na  rozhodování, jakéko-
liv změny musí provádět daleko rychleji. 
Informační boom sice umožňuje poměrně 
komfortní přehled o  trhu, ale kvantita, 
v  jaké jsou nám všechny informace denně 
dávkovány, se nezřídka stává brzdou pro 
objektivní vyhodnocení situace. Přesto 
je rychlost a  frekvence změn, které dnes 
musí malé podniky realizovat, základním 
předpokladem pro jejich přežití. Jejich 
nesprávné pochopení, bezbřehé bádání 
a utrácení evropských peněz, nepochopení 
podstaty řízení inovací či jejich záměna 
s  výzkumem a  vývojem vedou spoleh-
livě k  rychlému konci všech podnikových 
badatelů.

Role státu také podléhá 
změnám

Ultraliberální postoj, vycházející z  elimi-
nace jakéhokoliv zasahování do volné sou-
těže, zní sice logicky, ale stává se prázdnou 
deklarací. Nikoliv proto, že by byl tento 
názor v  základu špatný, ale proto, že naše 

podniky hrají čím dál více hru nikoliv 
podle pravidel národních, nýbrž evrop-
ských. Dávky evropských strukturálních 
peněz plynoucích do  inovačních projektů 
evropských firem jsou tak štědré, že pod-
pora projektů ve  vysoce preferovaných 
odvětvích, jakými jsou například nano-
technologie nebo biotechnologie, není 
konkurenční výhodou, ale její absence 
naopak tuzemské firmy zásadně hendike-
puje. Pochopitelně, můžeme argumentovat 
porušováním ekonomické rovnováhy, ne-
reflektovat na okolí a těšit se z toho, že náš 
postup nedeformuje vztahy. Nebo můžeme 
začít na úrovni EU aktivně pracovat a sna-
žit se měnit, nikoliv pouze mluvit. Můžeme 
mnohé, nicméně během té doby musíme 
zabezpečit, aby naše podniky nebyly zá-
sadně znevýhodňovány. Domnívat se totiž, 
že zvítězí české hlavy a  zlaté ruce, je nai-
vita. Vzdělaných, pracovitých a zručných je 
dnes totiž dostatek i mimo české hřiště.  

Karel Havlíček

Ing.  Karel Havlíček, 
Ph.D., MBA, je gene-
rálním ředitelem spo-
lečnosti SINDAT, která 
řídí majetkové účasti 
skupiny výrobních a  vý-
zkumných podniků. 
Spolupracuje s  akade-

mickou a  zaměstnavatelskou sférou, je 
děkanem Fakulty ekonomických stu-
dií VŠFS a  předsedou Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR.

POLEMIKA
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Vítěz kybernetických válek  
má na prsou lvíčka
Vladislav Jež: Světovou olympiádu konkurenceschopnosti 
nevyhrajeme bez sehraného týmu, do něhož patří  
i venture kapitál.

AVAST, AVG a  ESET obsadily dohromady polovinu globálního trhu ICT. 
Česká republika se tak stala v  tomto oboru světovou velmocí. A  přitom 
na pomyslném ICT nebi tiše vycházejí další české hvězdy. 

Sňatek nejen z rozumu

Venture kapitálová společnost Credo 
Venture, o  které jsme už v  Trade Review 
psali, přistoupila v rámci kapitálového fondu 
Credo Stage 1 k  prvnímu sňatku. Své ano 
řekla české firmě Cognitive Security.

„Strategické partnerství s firmou rád přirov-
návám k sňatku,“ zahajuje rozhovor partner 
Credo Venture Vladislav Jež. „Dlouho se po-
znáváme a musíme o sobě hodně vědět, než 
si dáme své slovo. Málokdo ví, že venture ka-
pitalista zkoumá firmu, do které se chystá in-
vestovat, déle a podrobněji než třeba banka. 

Nezajímají ho pouze čísla a fakta, ale přede-
vším lidé. Jejich kvalita, kompetence, drive, 
charisma… Kromě jedinečného produktu 
jsme právě tyto vlastnosti u  zakladatelů 
Cognitive Security našli.“

Myšlenka je totiž jedna věc a uvést ji z aka-
demického prostředí do  života věc druhá. 
Ne vždycky to funguje současně. „Jsem z no-
vého partnerství s  Credo Venture nadšený, 
tento krok považuji za  nesmírně důležitý 
pro budoucí úspěch naší firmy. Kromě fi-
nančních prostředků potřebných pro pro-
dejní expanzi se Credo stává také cenným 
obchodním partnerem,“ říká jeden ze spo-
luzakladatelů Cognitive Security, Michal 
Pěchouček. „S  Credo získáváme cenné zku-
šenosti, kontakty a vazby. Finanční hledisko 
je přitom až druhotné, i když nám například 
umožní udržet silné zaměření na  výzkum 
současně s expanzí firmy,“ dodává další spo-
luzakladatel Martin Rehák, který je zároveň 
výkonným ředitelem.

České hlavy 

Srdcem Cognitive Security je České vysoké 
učení technické v  Praze, kde všichni tři za-
kladatelé již dlouhá léta vědecky působí. 
Dva z  nich, profesoři Michal Pěchouček 
a  Vladimír Mařík, získali loni cenu za  in-
venci v  soutěži Česká hlava za  „výzkum 
v  oblasti aplikací multiagentních techno-
logií a  jejich přenos do  průmyslové praxe“. 
Přeloženo do češtiny, jedná se o samorozho-
dující systém s prvky umělé inteligence. Oba 
ocenění přitom stáli u zrodu české školy vý-
voje těchto systémů, která má ve světě silný 
zvuk. Aplikace pocházející z  jejich „českých 
hlav“ využívají v  US Air Force, US Navy 
či NASA. Například americké námořnic-
tvo dokáže díky nim simulovat situace při 

simulace letů bezpilotních letadel. Český 
software byl využit i při předvídání chování 
pirátů v Adenském zálivu a stal se základem 
pro vývoj nových procesů řízení letového 
provozu v naší zemi.

Svět na prahu kybernetické 
války

Jakmile si koupíte počítač a  připojíte se 
do  globální informační sítě, jste ve  hře. 
Říká se jí „cyber war“ a týká se doslova nás 
všech. I  když ji nevidíte, je všude s  vámi 
jako skrytá hrozba plná netušených situací 
a ohrožení. 

INOVACE

CognitiveOne

Jedná se o  systém detekce narušení 

navržený tak, aby identifikoval široké 

spektrum síťových hrozeb. Vyznačuje 

se nízkou četností falešných poplachů, 

malými instalačními a  integračními 

náklady a  unikátními sebepřizpůso-

bovacími vlastnostmi, které v  prů-

běhu času sledují a  vylepšují chování 

systému. CognitiveOne je založen na  

algoritmu detekce narušení CAMNEP, 

který byl vyvinut výzkumníky z  ČVUT 

v  Praze, dr. Martinem Rehakem  

a  prof. Michalem Pěchoučkem, spolu-

majiteli firmy Cognitive Security.



INOVACE

„Každý počítač je natolik bezpečný, jak 
bezpečný je jeho nejslabší článek,“ pokra-
čuje v  rozhovoru Martin Rehák. „Dnes 
už je obecně známo, že největší riziko 
představuje jeho zapojení do  počítačové 
sítě, a  víme, že si máme svá data chrá-

či AVAST používáme pravidelně a  samo-
zřejmě. Že tím však naše počítače nejsou 
chráněny dostatečně, už tolik netušíme. 
Největším nebezpečím jsou totiž kyberne-
tické útoky na  zakázku, psané na  míru va-
šemu počítači.“

Pro příklady nemusíme chodit daleko. 
Česká vláda řešila letos krádež 1,3 milionu 
emisních povolenek v hodnotě více než půl 
miliardy korun. Od počátku roku informo-
vala média o  napadení systémů Evropské 
komise, francouzské vlády a dokonce jedné 
nadnárodní bezpečnostní firmy. „Obětí 
sofistikovaného útoku se dnes může stát 
jakákoli síť, ovšem u  nás o  tom málokterá 
firma ví, natož aby se proti tomu bránila,“ 
dodává Rehák. 

Důvodem útoku nemusí vždy být pouze 
strategická data či přímo finance. Často 
k  němu dochází v  rámci konkurenčního 
boje, kdy jde o  to znemožnit konkurenta. 
„CognitiveOne umí čelit právě cíleným úto-
kům, a  vyplňuje tak mezeru mezi obecně 
používanými bezpečnostními produkty. 
Umíme zamezit útokům cíleným na  kon-
krétní jednotlivé firmy. Poskytujeme jim tak 
daleko větší míru bezpečnosti,“ tvrdí.

-
nost prodává Cognitive Security nebezpečí. 
Nebezpečí, které se však týká útočníka. 
Unikátní produkt totiž odhalí jakoukoli 
anomálii, která se vyskytne v  síti, a  umí se 
jí bránit. Podle Martina Reháka najde nejen 

pirátské chování zvenku, ale i  uvnitř firmy. 
„Víme, že třeba někdo ze zaměstnanců sta-
hoval data o  půlnoci a  že to není obvyklé. 
I  v  tom můžeme být užiteční. Útoky jsou 
stále více automatizované a svět umělé inte-
ligence stále dokonalejší. Útočníkům už se 
tedy lidé sami těžko ubrání, může jim po-
moci opět pouze umělá inteligence.“ 

Je CognitiveOne nejlepší?

Zakladatelé firmy Cognitive Security svorně 
tvrdí, že chtějí být samozřejmě nejlepší 
na  světě a  dělají pro to všechno. I  z  toho 
důvodu se spojili s  venture kapitalisty. 
Společně určili strategický směr, odsouhla-
sili business plán a všechny ostatní nezbytné 
dokumenty důležité pro expanzi firmy. 
Společně doplňují členy týmu a  přistupují 
k důležitým krokům. A  společně vyhodno-
cují, zda je nastoupená cesta ta pravá.

„Měřeno penězi, investovali jsme do  nich 
spolu s dalšími partnery v Credo Stage 1 řá-
dově jeden milion eur,“ informuje Vladislav 
Jež. „Věříme jim a  věříme tomuto sektoru. 
Existuje zde také jasná poptávka na  trhu. 
Na druhé straně jsme realisté. Pokud firma 
nebude dostatečně rychlá a  nechytne ten 
správný drive, nemusí se to povést. Obě 
strany vědí, že jdou do  rizika. Inovace je 
také o tom, že čtyři až pět malých firem sou-
těží, aby uspěly s podobnou inovací na glo-
bálním trhu, a  podaří se to pouze jedné 
z nich. Ostatní zaniknou.“

„V  našem oboru je vše o  kvalitě, spoleh-
livosti a  pověsti, kterou si vybudujeme,“ 
navazuje Martin Rehák. „Máme však 
i  další trumfy v  rukávě. Jsou to napří-
klad reference, kterých už je dnes něko-
lik a  od  prestižních partnerů. Je to také 

podstata našeho řešení, které je nesmírně 
rychlé. Pokud za  námi přijde klient, jsme 
schopni analyzovat jeho síť a  instalovat svá 
data potřebná k  její ochraně během dvou 
hodin. Naší přidanou hodnotou je také 
dlouhodobý univerzitní výzkum.“

Vladislav Jež k tomu dodává: „Jejich výsadní 
pozice a  sebevědomí plyne z  toho, že mají 
velmi kvalitní tým přibližně dvaceti lidí, 
kteří jsou špičkami ve svém oboru a produkt 
stále zdokonalují. Velmi ojedinělý je také 
jejich přístup ke  klientovi. Nestaví ho před 
hotovou věc a neudržují ho v nevědomosti, 
která by pro ně mohla být výhodná. Naopak 
s ním způsob řešení diskutují, vysvětlují, jak 
funguje, předávají mu výsledky testů, ne-
závislé posouzení odborníků, komunikují 
otevřeně, transparentně a  férově. V  koneč-
ném výsledku se tak zvyšuje bezpečí všech. 
Troufám si to tvrdit, protože s  nimi mám 
osobní zkušenost při návštěvách zákazníků, 
kteří již produkt využívají.“

Sázka na lidi

„Venture kapitál je tu proto, aby urych-
lil rozvoj firmy, udělal ji sexy a  připravil 
na  další investici. Aby se udržel její dyna-
mický vývoj, rozšířilo teritoriální působení, 
musí v  dalším časovém horizontu přijít 
další investor,“ shrnuje Vladislav Jež. „To je 
ten exit, kterého se mnohdy vlastníci firem 
obávají. Mohu jim však vzkázat, že pokud 
disponují kvalitním týmem, nemusejí mít 
ze spojení s  venture kapitalisty a  expanze 
žádný strach. Kdykoli jsme pomohli prodat 
úspěšnou firmu, nový investor měl vždy 
eminentní zájem na  tom, aby tam tým zů-
stal. Na  rozdíl od  banky, která mívá jistotu 
v nemovitostech, jsou jedinou zárukou ven-
ture kapitalisty kvalitní lidé.“  
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Osm klišé inovačního podnikání, 

která stojí za to nabourat
Na různých fórech se často opakují některé stereotypy týkající se podnikání v oblasti 
vyspělých technologií, výzkumu či podnikového vývoje. Některá tvrzení jsou podle 
mne zavádějící, ba přímo nepravdivá. 

Klišé první: Existuje antagonis-
mus mezi základním výzkumem 
a podnikovým vývojem. 

O  úloze aplikovaného výzkumu se hodně 
diskutuje. Jsou slyšet silné hlasy, že by měl 
patřit podnikům a  z  veřejných prostředků 
by neměl být vůbec podporován. Toto je 
názor ortodoxních akademiků, já sám 
jsem ho dvakrát slyšel z  úst předsedy AV. 
Skutečnost je samozřejmě naštěstí hodně 
jiná. My z průmyslu si dobře uvědomujeme, 
že bez badatelského základního výzkumu 
bychom ztratili zázemí, že by nebyly po-
znatky, které se přenáší do  aplikovaného 
výzkumu a  vývoje. I  akademické vědce, 
aspoň ty, kteří mají svoji práci rádi, těší, 
když jejich objevy někdo dotáhne do  vyu-
žitelného stadia. Obecně věřím v  lidi, v  to, 
že mají radost, když najdou kompetentní 
partnery, a  rádi přispějí k  viditelnému vý-
sledku. Přinejmenším ti kolegové z  akade-
mického světa, se kterými spolupracujeme, 
a  jsou to pracovníci opravdu špičkových 

vzdělávacích a výzkumných institucí v ČR, 
mě o tom přesvědčili a musím říci, že jsme 
spolu s  úspěchem neformálně a  rádi spo-
lupracovali dřív, než se to stalo módou, ba 
dokonce sledovanou povinností. 

Klišé druhé: V  ČR je nedostatek 
kapitálu na inovační projekty. 

Další stereotyp, o  jehož pravdivosti lze 
s  úspěchem pochybovat. Co hlavně chybí, 
jsou nápady, projekty a  lidé s  odvahou 
a  vytrvalostí potřebnou k  poctivému pod-
nikání. Pokud přijdete s  promyšleným, 
jen trochu realistickým projektem, peníze 
na  jeho provedení seženete. Samozřejmě, 
banky jsou po zkušenostech z devadesátých 
let, kdy byly vykradeny různými dobro-
druhy a  pseudopodnikateli, opatrné a  ne-
půjčí větší částku někomu, kdo za  sebou 
nemá přesvědčivou historii nebo solidní 
záruku. Ale dnes existují podnikatelské in-
kubátory, různí „business angels“, instituce 
poskytující záruky a  soukromí investoři. 

Konečně je tu i možnost, že by se již zave-
dené podniky se zkušeností s  pronikáním 
na  trh a  disponující potřebným zázemím, 
takoví lídři ve svém oboru a svém regionu, 
mohly stát jádry průmyslových vývojových 
a produkčních skupin zajišťujícími efektivní 
výrobu a  export pro své „satelity“ a  fun-
govat jako poskytovatelé záruky za  jejich 
financování.

Klíšé třetí: Prožíváme recesi 
nebo její důsledky, existuje 
slabá poptávka po inovovaných 
výrobcích. 

To je zásadní nepravda, ve které nás bohu-
žel některá média udržují. Opak je pravdou. 
Prožíváme období obrovské konjunktury, 
opravdového hi-tech boomu. Příkladem je 
naše společnost TESCAN, která vykazuje 
navzdory krizi v  posledních čtyřech letech 
stálý růst tržeb. Propad počtu našich pro-
daných mikroskopů a  souběžný nárůst tr-
žeb v  korunách v  roce 2009 dokumentuje 
naši flexibilitu. Díky pohotovému přechodu 
k  vyšším a  pochopitelně dražším typům 
výrobků určeným převážně pro univerzity 
a výzkumné instituce jsme byli schopni více 
než nahradit výpadek levnějších výrobků 
mířících na  náš tradiční trh, kterým byly 
podniky, hlavně německý automobilový 
průmysl. V  letošním roce naše produkce 
a  prodej vzrostly za  prvních pět měsíců 
více než dvojnásobně ve  srovnání s  rokem 
minulým, a  to jak co do  počtu prodaných 
přístrojů, tak výše tržeb v  korunách nebo 
eurech. Poptávka po  hi-tech produktech 
je hlavně ve  východní Asii tak vysoká, že 
ji sotva stačíme uspokojit. Přitom existuje 
poptávka i  po  přístrojích, které zatím ne-
vyrábíme, protože ještě nejsou vyvinuty 
a  naše kapacity – vývojové, výrobní i  ma-
nažerské – na to nestačí. S odvahou tvrdím, 
že právě teď je nejlepší období pro nástup 
na nové trhy; kdo se nechytí teď, už se ne-
chytí nikdy. Příležitosti leží na zemi a nikdo 
je nezdvihá!

VAŠE SLOVO

Jaroslav Klíma 

Brněnská firma TESCAN vyvinula v rámci spolupráce na mezinárodním projektu FIBLYS jedinečné zaří-
zení, které umožňuje zobrazování a modifikaci vzorku pomocí elektronového a iontového svazku, manipu-
laci se vzorkem a jeho analýzu různými metodami jako AFM, EDX, EBSD či TOF-SIMS, to vše v jediném 
přístroji. Spojení TOF analýzy s dvousvazkovým FIB-SEM bylo uskutečněno vůbec poprvé.
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VAŠE SLOVO

Klišé čtvrté: Značka „Made in 
Czech Republic“ je ve  světě 
populární, svět oceňuje „zlaté 
české ruce“, máme nadbytek 
vzdělaných odborníků. 

I  tomuto častému tvrzení si dovoluji opo-
novat. V  lepším případě Českou republiku 
a její výrobky cizinci neznají, v horším pří-
padě původ našich výrobků používají jako 
argument pro snížení ceny. Pokud hovo-
řím za TESCAN, štítek „Vyrobeno v ČR“ je 
nejslabším místem našich produktů. Řada 
distributorů nám doporučuje zřídit po-
bočku v  Německu nebo aspoň Rakousku 
a  prodávat naše mikroskopy jako německý 
výrobek. Ale to nechceme. Chceme zůstat 
českými národními šampiony.

Klišé páté: Evropská byrokracie 
znemožňuje našim podnikům 
dosáhnout na  zdroje financo-
vání výzkumu a vývoje z evrop-
ských fondů. 

V  naší akciové společnosti máme roz-
sáhlé zkušenosti se získáváním prostředků 
na rozvoj z veřejných zdrojů – českých i ev-
ropských. Příprava projektu, zpracování 
návrhu, jeho obhájení a  poté dokumento-
vání postupu prací, spotřebovaných pro-
středků a  dosažených výsledků, pořádání 
workshopů, review meetingů i  obhajoba 
a  diseminace skutečně vyžadují určitou 
organizační, jazykovou a  administrativní 
zdatnost. Považujeme to však za  jakýsi test 
kompetentnosti a zralosti firmy, další laťku, 
kterou je třeba překonat, podobně jako je 
třeba zvládnout byrokratickou zátěž spo-
jenou například s  certifikací ISO, když se 
chcete zařadit mezi kvalifikované firmy. 
Účast v  konsorciích usilujících o  evropské 

prostředky však přináší řadu benefitů: 
Vedle samotných – dost významných ‒ pro-
středků na  výzkum a  vývoj se dostáváme 
k  nejnovějším poznatkům západoevrop-
ských univerzit a  výzkumných institucí, 
navazujeme spolupráci s  inovačními fir-
mami. Někdy takové instituce pro nás poz-
ději fungují jako náš soukromý výzkumný 
ústav – ovšem za cizí peníze. Učíme se plá-
novat a  řídit velké projekty a komunikovat 
se západními partnery způsobem, který 
je tam dnes obvyklý. A co je nejdůležitější, 
stáváme se známými jako kompetentní do-
davatel složitých zařízení v  dost uzavřené 
komunitě západoevropských profesorů 
z renomovaných institucí, což pomáhá ote-
vřít dveře následujícím prodejům našich 
výrobků na  tento obtížný trh, novým vý-
robcům jen těžko přístupný. Jsme již oblí-
beným partnerem pro účast v  konsorciích 
žádajících o evropské granty, takže řadu na-
bídek musíme odmítat. 

Klišé šesté: Podnikatelé jsou 
asociální nepřátelé pracujících. 

Z vyprávění známých i některých přicháze-
jících zaměstnanců vím, že je to často bo-
hužel pravda. Slovo podnikatel, podobně 
jako politik, získalo ve  dvou minulých de-
kádách pejorativní obsah, něco jako pod-
vodník. Jako majitelé prosperující firmy 
cítíme velkou odpovědnost za  lidi, kteří 
se rozhodli sdílet s  námi osud, a  při svém 
rozhodování vždy bereme ohled i  na  bu-
doucnost našich spolupracovníků. Věřím, 
že se nám podařilo – snad vlastním pří-
kladem a  výběrem spolupracovníků ‒ do-
sáhnout toho, že naprostá většina zaměst-
nanců TESCANu zná a  podporuje naše 
záměry. Ví, že díky výsledkům jejich dobré 
práce můžeme nabízet pěkné pracovní pro-
středí, zajímavou práci a slušný plat. Věřím, 
že naprostá většina z  nich ráda pracuje 
právě v naší společnosti, a  to se týká nejen 

předních vývojářů, ale i  elektromechaniků 
nebo třeba skladnic. 

Klišé sedmé: Zahraniční inves-
toři jsou vždy spásou. 

Osobně samozřejmě nejsem proti aktivitě 
zahraničních investorů. Vím, že při sla-
bém kapitálovém zázemí většiny českých 
firem je to často jediná cesta, jak k  nám 
dostat velké a  technologicky zajímavé pro-
jekty a  zakázky. Vyznávám rovnou soutěž, 
vím, že konkurence je motorem pokroku. 
Nemůže to však být jediný a  silně prefero-
vaný způsob rozvoje. Víme, že cizí investoři 
po  vyčerpání daňových výhod často mění 
své působiště, nebo se prostě přesouvají 
tam, kde je levná a  dostatečně kvalifiko-
vaná pracovní síla. I ti nejserióznější inves-
toři jsou podnikatelé, kteří optimalizují své 
daně. A přesouvají tudíž své zisky do zemí, 
kde je jejich zdanění nejmenší, nebo tam, 
kde to jejich majitelům přináší největší pro-
spěch. Poskytují však solidní mzdy – z nich 
se zde platí daně z  příjmu fyzických osob, 
zdravotní a  sociální pojištění, takže aspoň 
to. Nicméně hlavní část jejich výdělku, 
vlastně cíl podnikání, a  tím je dividenda, 
se spotřebovává v zahraničí. Nedávno jsem 
z  povolaných úst slyšel, že se jedná o  více 
než 200 miliard korun ročně, které nám 
takto utečou a  spotřebovávají se v  zahra-
ničí. A to už je slušná částka.

Klišé osmé: Stát může zásadně 
pomoci podnikům k  jejich 
úspěšnosti. 

To je další omyl. Jistě, pomoc státu, jím 
zřizovaných institucí či agentur je vítaná 
a žádoucí, nicméně je to jen pomoc. Základ 
musí tvořit vlastní aktivita, dokonalý vý-
robek a  umění ho prodat. Řekl bych, že je 
oblíbenou vlastností Čechů čekat, že ně-
kdo svrchu to zařídí za ně, a když ne, tak si 
stěžovat u piva. Každý musí nést svoji kůži 
na  trh sám a  já si myslím, že stát na  pod-
poru inovačního podnikání a  exportu vě-
nuje prostředků více než dostatek. Je třeba 
ovšem přemýšlet o  tom, zda jsou efektivně 
a účelně vynaloženy.  

Ing.  Jaroslav Klíma je 
předsedou představen-
stva akciové společnosti 
TESCAN. Jeho vizí je vy-
tvořit silnou nadnárodní 
hi-tech skupinu s  ústře-

dím v Brně. Tvrdí, že pokud by podob-
ných snílků bylo více, pak by se konku-
renceschopnost České republiky vrátila 
na vrchol zaručeně a poměrně rychle. 
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Je Amerika po krizi stejně dravá,  
jako byla před ní?
Spojené státy americké představují pro zahraniční partnery jak velký spotřební trh 

s 313 miliony obyvatel, tak i významného lídra světových technologických a spotřebních 

trendů. Kromě nesporného exportního potenciálu největší národní ekonomiky na světě 

jsou však americké firmy i  perspektivními partnery v  oblasti subdodávek a  nových 

technologií. 

Je zvyk železná košile?
Dynamika ekonomiky Spojených států 
dlouhodobě závisí na  spotřebních výda-
jích domácností. Američané jsou zvyklí 
překračovat svou spotřebou často i hranice 
vlastních finančních možností, a  to díky 
finančním nástrojům v  podobě kreditních 
karet, spotřebitelských a dalších typů úvěrů 

a  splátkových produktů či víceúčelových 
hypoték. Přestože finanční krize v nedávné 
minulosti utlumila tendence amerických 
domácností i  firem zadlužovat se (a  tedy 
i  spotřebovávat) přes míru, spotřební ná-
vyky budované několik posledních deseti-
letí zcela potlačit nelze.

Obecně lze říct, že americké firmy byly 
v  minulosti velmi ambiciózní, dravé a  ne-
bály se riskovat. Je možné, že v  následují-
cích letech budou opatrnější. A  to zřejmě 
do  té doby, než se situace na  tamním 
trhu stabilizuje poté, co se konkurenční 
prostředí „vyčistilo“ od  nekonkurence-
schopných, nedostatečně produktivních 
a  finančně nezdravých firem. To souvisí 
i  s nucenou opatrností amerických finanč-
ních institucí. Rozhodně však stále aktivně 
vyhledávají nové obchodní příležitosti 
a tady je i značný potenciál pro české firmy, 
a to nejen v otázkách obchodní spolupráce 
a dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Také chování amerických spotřebitelů se 
v  důsledku krize změnilo. Jsou více opa-
trní, orientují se především na cenu, popří-
padě na  globálně známé dostupné značky. 
V  rodinném rozpočtu jsou pro ně priori-
tou výdaje, které považují za  nezbytné pro 
udržení kvality života. Některé výrobky 

SPECIFIKA TRHU

Zuzana Pittnerová
vedoucí zahraniční kanceláře
Chicago, USA
zuzana.pittnerova@czechtrade.cz

Spojené státy americké

Rozloha: 9 826 675 km²  
(3. největší na světě) 

Počet obyvatel: 313 232 044 
(3. na světě/odhad 2011) 

Hlavní město: Washington, D.C. 
4,421 mil. obyv. (2009)

Hlavní jazyky: angličtina (82,1 %) 
a španělština (10,7 %, v někte-
rých oblastech více)

79,0 %

20,3 %

0,7 %

76,9 %

1,2 %

21,9 %

zemědělstvíprůmyslslužby

Struktura hospodářství USA

Podíl na HDP Podíl na zaměstnanosti

Zdroj: Wikipedia
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(například běžné dárkové předměty) už 
pro ně nejsou klíčové, a  pokud ano, často 
v tomto segmentu vítězí velmi levné, a tedy 
mnohem dostupnější produkty z  Číny. 
Alternativou k  tomuto chování je orientace 
na  dlouhodobě hodnotné výrobky, napří-
klad produkty kvalitního užitného designu, 
které jsou mnohdy vnímány jako investice. 
Úsporné chování spotřebitelů tlačí ame-
rické nákupčí a  distributory k  větší opatr-
nosti, a proto je třeba zaměřit se při jednání 
na  soustředěnou a  profesionální komuni-
kaci. Nebojte se při prezentaci produktů 
zdůraznit jejich klíčové konkurenční vý-
hody (jedinečnost, kvalitu a  cenu). Pokud 
přijdete s  lákavou a  konkurenceschopnou 
nabídkou, máte velkou šanci uspět.

USA jako přední světový 
investor

Spojené státy nepředstavují jen zajímavý 
exportní trh, ale jsou zároveň vysoce di-
verzifikovaným světovým lídrem v  oblasti 
špičkových technologií, inovací a  trendů 
(viz článek Co frčelo v Las Vegas na str.„ 22 
‒ pozn. red.). Kromě toho jsou také důle-
žitým světovým hráčem v  oblasti rozvoje 
technologických a  inovativních start-upů 
a jejich financování například prostřednic-
tvím venture kapitálových fondů. World 
Economic Forum uvádí, že mezi lety 2005 
až 2009 byl podíl USA na  světových in-
vesticích venture kapitálu 65 až 73 % 
(23‒33  miliard USD), zatímco evropské 
země se podílely na  celkových investicích 
v souhrnu jen z 15 až 20 % (5‒7 mld. USD).

Severní Amerika je základnou špičkového 
výzkumu v  řadě oborů a  úspěšně se jí daří 

implementovat jeho výsledky pro komerční 
využití. Do  budoucna by této snaze měla 
pomoci i  aktuální reforma systému paten-
tové ochrany v USA (viz článek Jak Amerika 
podporuje inovace a  konkurenceschopnost 
v Trade Review 2/2011 – pozn. red.). 

Příležitosti pro české firmy

Šanci uspět na americkém trhu má vyspělá 
produkce s  jasnou přidanou hodnotou. 
Důležité je prezentovat u  produktu jeho 
klíčové výhody ve  srovnání s  obdobnými 

výrobky konkurence při zachování opti-
málního poměru kvalita/cena. Vzhledem 
ke  značným výkyvům ve  směnném kurzu 
dolaru k  euru (posílení EUR k  USD 
o  17,5 %) a  k  české koruně (posílení CZK 
k  USD o  22,5 %) za  poslední rok doporu-
čujeme zodpovědně analyzovat případná 
kurzová rizika a pojistit se proti nim, ať už 
ve  formě finančních zajišťovacích instru-
mentů či při pečlivém sledování vývoje 
a  přizpůsobení nabídky výraznějším vý-
kyvům. Uvedený měnový vývoj na  druhé 
straně relativně zlevňuje nákupy součástek, 
vstupních surovin a  technologií z  USA. 
I  v  tomto směru může naše zahraniční 
kancelář v Chicagu pomoci českým firmám 
s navázáním potřebných kontaktů.

Mezi perspektivní obory USA, kde existují 
značné příležitosti i  pro české exportéry, 
patří zdravotnická technika a  dodávky 
do  zdravotnictví. Výrobní sektor v  USA 
zahrnuje 11 tisíc společností se souhrn-
ným ročním obratem ve  výši 75 miliard 
USD, distribuci produktů pro zdravotnictví 
v  USA se věnuje 7600 společností se sou-
hrnným ročním obratem 135 miliard USD. 
Spojené státy dávají na  zdravotnictví více 
než 16 % svého HDP, což mezi vyspělými 
zeměmi představuje jednoznačně největší 
podíl. 

Dalším oborem se značným potenciálem 
pro české exportéry je sektor veřejné do-
pravy. V  USA zahrnuje segment autobu-
sové dopravy 7000 firem s ročním obratem 
20 mld. USD a segment železniční dopravy 
představuje 360 železničních společností 
s  ročním obratem 55 mld. USD. Doprava 
se stala jednou z priorit domácí hospodář-
ské politiky USA. Vlády jednotlivých států 

PŘÍLEŽITOSTI

PERSPEKTIVNÍ OBORY  

PRO ČESKÉ FIRMY

 Zdravotnická technika a dodávky 

do zdravotnictví

 Prostředky hromadné dopravy

 Informační a komunikační technologie

 Biotechnologie

 Technologie ochrany životního 

prostředí

 Stroje a strojní zařízení

 Energetika

 Produkty kvalitního užitného  

a dekorativního designu  

(např. kvalitní designové sklo)

Zahraniční kancelář CzechTrade 
v  Chicagu připravuje na  srpen 2011 
společnou prezentaci českých firem 
na  zdravotnickém veletrhu FIME, 
který se bude konat v  Miami. Jedná 
se o významný mezinárodní veletrh se 

Ameriky – 35 % distributorů, nákup-
čích a  odborných návštěvníků tohoto 
veletrhu každoročně přijíždí právě 
ze zemí Jižní Ameriky. A  přestože 
v  případě exportu produktů pro zdra-
votnictví bývá často nutné vyřídit si 
americkou certifikaci FDA, veletrh 
FIME je ideální příležitostí, jak navá-
zat spolupráci s  potenciálními klienty 
i s obchodními partnery – obchodními 
zástupci, dovozci a distributory – kteří 
vám mohou s  vyřízením certifikace 
pomoci.

Více informací:  
henryk.paciorek@czechtrade.cz
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a  místní administrativa vynaložily v  roce 
2009 na  investice do  výstavby dopravní 
infrastruktury finanční prostředky v  cel-
kové hodnotě přesahující 108 mld. USD. 
Kromě toho federální vláda USA plánuje 
v  příštích letech investovat rozsáhlé pro-
středky do  opravy silniční a  železniční 
sítě a do infrastruktury letišť. Má se jednat 

o opravu 150 tisíc mil silnic (240 tisíc km), 
4 tisíc mil železničních tratí (6,4 tisíce km) 
a  150  mil (240  km) přistávacích ploch 
v  rámci transformace leteckého provozu 
v  USA v  souhrnné hodnotě 50 mld. USD 
po dobu 6 let. 

Amerika stále zemí 
neomezených možností?

Spojené státy jsou a  budou zajímavým 
trhem nabízejícím českým firmám mnoho 
obchodních příležitostí. Zároveň předsta-
vují místo, kde se formují technologické, 
komunikační, manažerské a  spotřebitelné 
trendy a kde se i do budoucna máme čemu 
učit. Jedná se o náročné prostředí vyžadu-
jící pečlivou přípravu a  soustředěné úsilí 
při vstupu na  trh a  následně tvrdou práci 
na  rozvoji obchodních aktivit. To se však 
mnohdy vyplatí, a  Spojené státy tak mů-
žeme s  jistou nadsázkou i  nadále nazývat 
„zemí neomezených možností“.  

UŽITEČNÉ KONTAKTY 

A WEBOVÉ STRÁNKY

Informace a novinky o trhu USA 

a o připravovaných akcích CzechTrade 

v ČR i v USA 

http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/

amerika/spojene-staty-americke/

Oficiální portál pro podnikání a export – 

sekce o USA

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/

spojene-staty-americke/1000804/

Hospodářská komora USA – U.S. 

Chamber of Commerce

www.uschamber.com

Ministerstvo obchodu USA – U.S. 

Department of Commerce

www.commerce.gov

Úřad zmocněnce pro podporu obchodu 

– Office of U.S. Trade Representative

www.ustr.gov

Celní správa USA – U.S. Customs and 

Border Protection

www.customs.gov
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Zdroj dat: Eurostat

Zahraniční kancelář CzechTrade 

v  Chicagu připravuje společnou pre-

zentaci českých firem na  veletrhu ve-

řejné dopravy APTA’S EXPO, který se 

bude konat začátkem října 2011 v New 

Orleansu. Jedná se o  vysoce speciali-

zovaný odborný veletrh v  USA, který 

se řadí mezi nejvýznamnější akce se 

zaměřením na  oblast veřejné dopravy, 

dopravních prostředků a dalších dodá-

vek do tohoto sektoru v Severní i  Jižní 

Americe. Veletrh se koná jednou za tři 

roky a  je pořádán Americkou aso- 

ciací veřejné dopravy APTA, klíčovou 

odbornou organizací sdružující firmy 

z řad dodavatelů i odběratelů, decision 

makery z veřejného i soukromého sek-

toru, zástupce veřejné sféry i další sub-

jekty zapojené do  přípravy a  realizace 

projektů veřejné dopravy.

Více informací: 

 martina.parikova@czechtrade.cz
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PŘÍLEŽITOSTI

I. Buďte kreativní
Originální a  inovativní řešení 
jsou zde ceněná, a  to zvláště 
v  případě, kdy firmě umožní vý-
razně zjednodušit nebo zefektiv-
nit výrobní proces nebo uspořit 
náklady.

II. Buďte flexibilní
Americké firmy bývají velmi 
náročné a  společnost, která je 
schopna flexibilně reagovat 
na měnící se situaci na trhu nebo 
na  nové požadavky, je posuzo-
vána jako perspektivní partner.

III. Nepodceňujte přípravu
Perfektní příprava je klíčová.

IV. Počítejte s kulturními rozdíly 
Přestože nám mohou být 
Američané v  mnoha ohledech 
blízcí, mají své kulturní zvlášt-
nosti a  v  řadě situací budou re-
agovat jinak, než jak bychom 
očekávali.

V. Respektujte místní specifika
Když si nejste jistí reakcí a posto-
jem partnera, važte každé slovo: 
raději buďte opatrní s  používá-
ním humoru v  průběhu jednání 
a  respektujte význam tradičních 
amerických hodnot (vlastenectví, 
patriotismus a státní symboly; re-
spektování společenských men-
šin a  státních autorit; důležitost 
politicky korektního jednání; vý-
znam náboženství apod.).

VI. Využijte služeb profesionálů 
znalých místního prostředí
Vyplatí se využít služeb místních 
odborníků na  právní, dovozní či 
certifikační problematiku, v  pří-
padě nutnosti i  se specializací 
na  daný průmyslový segment. 
Nezbytné kontakty vám může po-
moci zprostředkovat také kance-
lář CzechTrade v Chicagu.

VII. Buďte aktivní a iniciativní
Sledujte situaci na  trhu a  moni-
torujte trendy. Udržujte s  ame-
rickými partnery dlouhodobé 
vztahy a  informujte je o  nových 
produktech vaší společnosti. 
Budete bráni jako seriózní partner 
s vážným zájmem o spolupráci.

VIII. Buďte spolehlivým a  důvěry-
hodným partnerem
Neslibujte nic, co nemůžete 
splnit, a  respektujte uzavřené 
dohody.

IX. Dodržujte smluvené termíny

X. Buďte sebevědomí
Američané jsou velmi tvrdí vy-
jednavači. Buďte si vědomi své 
konkurenční výhody, kvality 
svých produktů a  výhodnosti své 
nabídky a  nebojte se slušně, leč 
asertivně prosazovat své zájmy.

DESATERO OBCHODOVÁNÍ 

S USA

ALCOMA nakupuje součástky v USA

Jako největší národní ekonomika na světě jsou Spojené 

státy mimo jiné i zajímavým zdrojem vstupních surovin, 

kvalitních součástek a  možných subdodávek. Největší 

český výrobce radioreléových spojů, společnost ALCOMA, 

spolupracuje s americkými firmami již více než deset let.

S  obchodním ředitelem a  spolumajitelem 
společnosti Petrem Vodičkou jsme hovo-

Vegas. Prozradil nám, že součástky pro 
mikrovlny nakupují v  USA již přes deset 
let a  nákup v  České republice zcela utlu-
mili. „Čeští prodejci jsou předražení, nej-
sou v  dodávkách flexibilní a  jsou odtržení 
od  nejnovějších technických informací. 
S  americkými dodavateli jsme velmi spo-
kojení mimo jiné proto, že se umějí při-
způsobit požadavkům zákazníka, a  to platí 
i  pro nákup technologií v  USA. Přesto se 
i zde v poslední době potýkáme se zhorše-
ním dodacích lhůt při plánování návazných 
dodávek – dodavatelé totiž v  loňském roce 
očekávali pokračování krize a  nepředzá-

zase zemětřesení v Japonsku.“

nových produktů ročně kolem 30 milionů 
korun. Jak dodává Petr Vodička: „Osmnáct 
let jsme se snažili dohnat svět. Nyní stojíme 
s  naším nejnovějším produktem, kterým 

na  světové špičce.“ Pro tento produkt hledá 

USA, kam přesouvá své pobočky také vět-
šina jejích konkurentů. V současné době tato 
česká firma vyváží do  tří desítek zemí světa. 
USA jsou tedy další logickou volbou, kam 
směřovat špičkové technologické produkty. 
„Spojené státy znamenají pro produkty to-

-
tuálně největší trh. Jen v loňském roce se tam 
prodala více než polovina světové produkce. 
Je to pro nás trh s bohatou tradicí a velkým 
potenciálem,“ uzavírá Petr Vodička.  

ALCOMA spol. s  r.o. je přední český producent  

mikrovlnných radioreléových spojů.

Společnost byla založena v roce 1993. Do začátku roku 

2011 dodala více než 10  000 spojů do  26 zemí světa 

čtyř kontinentů – především České a Slovenské repub-

liky, Polska, Maďarska, pobaltských států a států býva-

lého SNS. Spoje společnosti jsou úspěšně provozovány 

v  řadě telekomunikačních sítí pro přenos dat i  hlasu. 

Spojují podniky velkých společností, televizní studia 

i množství malých a středních firem.

Generální ředitel CzechTrade Ivan Jukl (vlevo) a  spolumajitel firmy ALCOMA Petr Vodička 
na veletrhu IT Interop 2011.
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Cloud computing
Cloud computing je sdílení hardwarových 
i  softwarových prostředků pomocí sítě. 
Uživatelé často neplatí za  vlastní software, 
ale pouze za  jeho využívání prostřednictvím 
cloudu (anglické označení oblaku, kterým 
se znázorňuje funkční diagram). Podle typu 
užívání zdrojů rozlišujeme několik variant 
cloud computingu: public cloud computing 
(výpočetní služba a kapacity jsou určeny pro 
širokou veřejnost); private cloud computing 
(cloud je určen pro konkrétní organizaci 
nebo obchodní společnost); hybrid cloud 
computing (kombinuje veřejné a  soukromé 
cloudy s  propojením pomocí standardizač-
ních technologií) a  comunity cloud compu-
ting (sdílení infrastruktury mezi několika 
organizacemi vymezenou skupinou uživa-
telů). Cloud computingem se zabývá řada 

Microsoft, Amazon, Dell a Rackspace.

Přestože řada odborníků uvádí, že datové 
centrum je vždy zabezpečeno lépe než jed-
notlivý počítač, při využívání cloudů je 
třeba mít na  paměti, že zřejmě nikdy ne-
dosáhnou úrovně zabezpečení tzv. vyhra-
něného prostředí, tj. prostředí navrženého 
na  míru technickým a  bezpečnostním 
požadavkům konkrétní firmy. Vyhraněné 
prostředí by mělo sloužit pro aplikace 
s  vysokým zabezpečením, rozsáhlé verti-
kální databáze a dále pro aplikace závisející 
na  konkrétním hardwaru. Cloudy by pak 
měly být využívány pro blogy, testování 
a vývoj, promo stránky a kampaně apod.

Aktuálním tématem k  diskuzi je využí-
vání hybridních cloudů pro potřeby firem. 
Primárním benefitem, který z  něj vyplývá, 
by měla být vyšší efektivita využití infor-
mačních technologií ve  firmě, možnost 
kontinuálního navyšování kapacit a  flexi-
bilita v  řízení kapacit za  snížených nákladů 
ve  srovnání s  budováním nové infrastruk-
tury. Hybridní cloud je ideální způsob, jak 
bezpečně využívat možnosti tohoto modelu. 
Pro firmu to kromě bezpečnostních hledi-
sek znamená i  sdílení kapacit, infrastruk-
tury a  podpůrných služeb mezi více uživa-
teli (tzv. multitenant platform) s efektivním 
využitím zdrojů.

Bezpečnost sociálních sítí

Rozvoj sociálních médií s  sebou nese bez-
pečnostní rizika a rizika ochrany soukromí. 
Každá sociální komunita má vlastní soubor 
zájmů s  ohledem na  zajištění bezpečnosti 
a ochrany soukromí. Z  toho plynou poten-
ciální rizika narušení bezpečnosti a ochrany 
soukromí, kterých by si měly být vědomy 
především firmy, jejichž pracovníci pomocí 
těchto sítí komunikují. Z  komunikace uži-
vatelů – zaměstnanců, vedoucích pracov-
níků i  samotných firem v  sociálních mé- 
diích lze z volně dostupných zdrojů pečlivou 

Co frčelo v Las Vegas
aneb Amerika udává směr v oboru ICT

Veletrh Interop v  Las Vegas je tradiční klíčovou akcí v  oboru informačních 

a telekomunikačních technologií. Letos se ho zúčastnilo více než třináct tisíc odborníků, 

kteří měli příležitost navštívit desítky odborných seminářů a  konferencí zaměřených 

na nejnovější vývoj v oboru a seznámit se s technologickými novinkami. Přinášíme vám 

několik poznatků získaných právě touto cestou. 

INTEROP 2011 PATŘIL I ČESKÝM FIRMÁM

Letošní ročník prestižního technologického veletrhu nebyl pouze doménou nej-
významnějších globálních korporací typu Microsoft, IBM, HP nebo Cisco Systems. 
Společné prezentaci pod patronací Czech ICT Alliance, respektive Technologické 
platformy pro IT služby, vévodila expozice vládní agentury CzechTrade a stánky fi-
rem AdvaICT, ALCOMA, INSTAR ITS Ostrava, INVEA-TECH a PIKE ELECTRONIC. Jejich 
účast se uskutečnila v rámci projektu Společná účast na specializovaných výstavách 
a veletrzích v zahraničí (SVV), který je financován z prostředků ministerstva průmyslu 
a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

„Pro Czech ICT Allianci byla velkým přínosem zejména konferenční část veletrhu, 
která představila nejnovější trendy v oblasti virtualizace, cloud computingu a net- 
workingu. Navázali jsme také partnerství s globální poradenskou společností Tho-
lons. Dohodli jsme se na vypracování několika studií, které budou zahraničním klien-
tům firmy Tholons představovat Českou republiku jako klíčovou IT destinaci střední 
Evropy. Tholons patří mezi významné globální konzultační hráče v oblasti IT a out-
sourcingu. Dohodu tedy vnímáme jako základ dlouhodobé spolupráce, která po-
může zviditelnit české IT firmy potenciálním zahraničním klientům,“ hodnotí jeden 
z přínosů veletrhu Michal Zálešák, výkonný ředitel Czech ICT Alliance.

Zuzana Pittnerová

Útok hackerů za použití cloudu

Cloudy se v nedávně době „proslavily“ 

mimo jiné tím, že prostřednictvím do-

časného využití cloudových kapacit 

serverů společnosti Amazon (Amazon 

Elastic Computer Cloud EC2) došlo 

k  rozsáhlému útoku hackerů na  inter-

netovou herní síť PlayStation Network 

společnosti Sony. Při tomto útoku byly 

odcizeny osobní údaje 100 milionů uži-

vatelů, mj. i  údaje o  jménech a  kredit-

ních kartách zákazníků PlayStationu. 

Hackeři podle všeho využili mož-

nosti pronajmout si cloudové kapacity 

Amazonu prakticky anonymně. Případ 

nyní vyšetřuje FBI.
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analýzou získat i informace důvěrné povahy, 
které se firmy jinak brání zveřejnit. 

Každá společnost by si proto měla zformu-
lovat firemní politiku ve vztahu k sociálním 
sítím – i  v  případě, že by taková politika 
měla zakázat veškerý kontakt prostřednic-
tvím sociálních sítí (jako je tomu napří-
klad u pracovníků bojového letectva USA). 
Strategie společnosti ve  vztahu k  sociálním 
médiím by měla být dána rozhodnutím ma-
nagementu, ne rozhodnutím pracovníků 
IT. Tato strategie by pak měla udržet v rov-
nováze možná rizika a  přínosy používání 
sociálních sítí. Z  hlediska informační bez-
pečnosti by se měla definovat a  řídit rizika 
a měl by být vymezen okruh lidí a pracov-
ních pozic, které mají představovat veřejnou 
tvář společnosti na  sociálních sítích, a  to 
s  přihlédnutím ke  konkrétním cílům, jichž 
chce společnost prostřednictvím sociálních 
médií dosáhnout.

Ben Rothke ze společnosti BT říká: 
„Zaměstnanci budou vždycky dělat hloupé 
věci – firmy by proto měly předpokládat, že 

jejich zaměstnanci se bez potřebného ško-
lení a  bez instruktážních manuálů nebudou 
na  sociálních sítích chovat k  firmě zodpo-
vědně.“ Kvalitní a srozumitelné manuály pro 
správné chování na sociálních sítích mají na-
příklad společnosti Intel, IBM a Oracle.

A závěrečné doporučení, jak mají firmy při-

být v první řadě proaktivní a flexibilní, pro-
tože vývoj sociálních sítí postupuje neustále 
rychle kupředu. Zároveň je třeba si uvědo-
mit, že reagovat na  události na  sociálních 
sítích pomocí tradičních právních nástrojů 
a  klasických nástrojů public relations může 
být mnohdy horší než nedělat nic. Firmy 
se tak budou muset naučit vytvářet a  chrá-
nit svoji dobrou pověst pomocí moderních 
nástrojů tzv. reputation managementu, tedy 
i  pomocí aktivní, systematické a  koordino-
vané práce se sociálními sítěmi.

Rostoucí počet útoků DDOS 
a jak se jim bránit

Distribuované odmítnutí služby (jinak 
DDOS) je způsob hackerského útoku na in-
ternetové služby a  webové stránky, které 
jsou pak nefunkční nebo nedostupné pro 
běžné uživatele.

Rostoucí bezpečnostní rizika v  oboru in-
ternetové a  kybernetické bezpečnosti jsou 
způsobena především nedostatkem bezpeč-
nostních expertů, kteří nedokážou uspokojit 
současnou poptávku po těchto odbornících.

technologie společnosti Verisign, bylo jen 
v roce 2010 zaznamenáno více než 100 roz-
sáhlých útoků, tj. téměř dvojnásobek oproti 
roku 2009.

A  jak se útokům typu DDOS nejlépe vy-

napřed, proto je třeba postupovat systema-
ticky – vytvořit tým zodpovědný za  řešení 
situace v  případě takového incidentu, iden-
tifikovat rizika a  vypracovat plán reakce 
na  incidenty a  průběžně jej aktualizovat. 
Předpokladem je velmi dobrá znalost vlastní 
sítě a  schopnost odhalit případné abnor-
mality, dále znalost vlastních schopností 
a  limitů a  kvalitní bezpečnostní monitoro-
vací systém (odhalující phishing, pharming, 
route hijacking, DNS hijacking a další formy 
útoků).  

Přehled rizik sociálních sítí  
LinkedIn a Facebook

Z  uživatelských profilů těchto sociál-
ních sítí lze získat řadu informací o uži-
vatelích nebo o jejich zaměstnavateli.

LinkedIn: Na  základě profilu sítě 

firma používá, kdo jsou její prodejci, 
kdo jsou její obchodní partneři, jaké 
má firma plány do  budoucna, formát 
firemních e-mailových účtů a  kon-
krétní interní e-mailové adresy.

Facebook: Na  základě profilu sítě 
Facebook lze určit téměř cokoliv o  za-
městnancích a následně i o firmě.

TRENDY
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USA a exportní potenciál ČR
V  následujících tabulkách a  textu je zhodnocen vývoj zahraničního obchodu a  konkurenceschopnosti ČR ve  vztahu k  americkému trhu. 
Cílem této analýzy je identifikovat obory, v nichž USA vykazují komparativní výhodu či nevýhodu, a nalézt české obory, kterým se na ame-
rickém trhu podle statistických hodnot daří nadprůměrně. Analýza je provedena na statistických datech seskupených podle HS klasifikace 
(Harmonised System) v šestimístném členění, tedy v harmonizovaném systému popisu číselného označení zboží. 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POLOŽKY USA PODLE PODÍLU NA KLADNÉ KOMPARATIVNÍ VÝHODĚ (PODLE LFI INDEXU)

Kód HS Název položky LFI USA 2009
Podíl na kladné  

komparativní výhodě 

Kumulovaná  

komparativní výhoda

999999 jinde nespecifikované komodity 33 625 14,51 % 14,51 %

120100 Boby sójové, i drcené 8 116 3,50 % 18,02 %

100590 Kukuřice ostatní 4 389 1,89 % 19,91 %

271019
Ost. minerál. oleje a oleje ze živičných nerostů, 

jiné než surové a odpadní, j. n.
3 668 1,58 % 21,50 %

300210 Antiséra aj. složky krevní 3 584 1,55 % 23,04 %

843143 Části, součásti strojů hloubicích, vrtacích 3 334 1,44 % 24,48 %

710812
Zlato (ne mincovní), ostatní neopracované 

formy
3 260 1,41 % 25,89 %

270112 Uhlí živičné (bitumenní), i v prášku, neaglomer. 2 486 1,07 % 26,96 %

Zdroj dat: výpočty CzechTrade

Z tabulky je zřejmé, že největší komparativní výhodu má USA, kromě jinde nespecifikovaných položek, v potravinářském průmyslu, 
konkrétně v rostlinné výrobě – kukuřice a sójové boby, jejichž pěstování a zpracování se podílí z 3,5 % a 1,89 % na celkové kladné kompa-
rativní výhodě USA. Na ní se podílí 2708 položek, respektive komodit, z celkových 4735 klasifikovaných podle HS6 kódu. To znamená, že 
americká komoditní struktura místního hospodářství je velmi diverzifikovaná. 

Analýza bilaterálního obchodu ČR–USA

VÝZNAMNÉ ČESKÉ KOMODITY DOVÁŽENÉ NA AMERICKÝ TRH (2005–2009), TOP 10

Kód HS Název položky BMR BMG MG IMP 09 (USD) EXP 09 (USD) BIMP 09 (USD)

730441 Trouby apod. z oceli nerez, bezešvé, za studena 0,1495 1,3165 1,1933 242 901 368 87 618 928 31 391 825

853221 Kondenzátory elektrické pevné tantalové 0,1424 0,8905 0,9297 192 315 286 120 348 763 30 197 514

730210 Kolejnice z železa, oceli 0,1359 1,4647 1,0629 249 902 209 121 214 063 43 238 444

901210 Mikroskopy (ne optické), difratografy 0,1262 1,2010 1,0329 152 973 215 93 197 379 25 474 009

701810 Perly skleněné, imitace perel, drahokamů apod. 0,1096 0,8531 0,9721 168 875 548 28 133 187 14 553 560

360300 Zápalnice, bleskovice, roznětky, rozbušky apod. 0,0692 1,1084 1,0677 134 809 471 202 168 771 5 414 726

401161
Nové pneu z kauč. s běhounem „rybí kost“ apod.,  

pro zeměděl., lesnic. vozidla, stroje
0,0666 1,1342 1,0972 137 126 977 119 703 196 12 543 339

282300 Oxidy titanu 0,0651 0,8191 0,9593 67 898 307 8 101 412 3 394 201

860719 Nápravy, kola aj. části, součásti žel. aj. vozidel 0,0614 1,0379 0,9995 218 887 101 300 870 736 14 671 693

722830 Tyče, pruty ost. z oceli legované, za tepla 0,0600 0,9384 0,9209 222 175 609 187 349 999 14 936 521

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

Zdroj dat: výpočty CzechTrade

Na základě provedené analýzy bylo identifikováno celkem 64 významných položek z  hlediska amerického importu z  ČR. Výše uvedená 
tabulka představuje TOP 10 těchto nejvýznamnějších komodit a řadí je sestupně podle největší hodnoty importu z ČR podílejícího se na cel-
kovém importu dané položky HS6 z pohledu USA – index BMR. Nejvíce zastoupené jsou tři průmyslové obory, a to průmysl zpracování 
produktů z kovů, dále výroba elektronických součástek a nakonec chemický průmysl (organické i neorganické chemikálie).

Nejvíce importovanou položkou z  České republiky je komodita klasifikovaná pod šestimístným kódem 730441 ‒ Trouby apod. z  oceli ne-
rez, bezešvé, za  studena. Na  celkovém importu z  ČR se podílí z  14,95  %. Nárůst importu této položky z  ČR se ve  sledovaném období 
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zvýšil průměrně o 31 % ročně. To potvrzuje i komoditní struktura českého vývozu do USA pro období leden–září 2010, kterou zveřejňuje ČSÚ. 
Donedávna v této komoditě výrazně dominoval dovoz z Číny; ten však v posledních letech zaznamenal výrazný pokles mimo jiné ve prospěch 
dovozu z ČR (ČR teď ve skupině 730441 vyváží do USA o málo více než Čína, a v loňském roce se tedy stala partnerem číslo jedna z pohledu 
amerického importu).

Další významnou položkou pro český export do USA je položka 853221 ‒ Kondenzátory elektrické pevné tantalové, kde náš podíl na jejím 
importu tvoří 14,24 %. Ve sledovaném období ale došlo k poklesu importu této komodity z ČR o průměrných 11 % za rok a i celkově americký 
trh této komodity průměrně klesal o 8 %. Tak jako v jiných položkách může hrát v tomto případě významnou roli tzv. vnitrofiremní obchod, 
tj. že česká pobočka nebo dceřiná společnost je klíčovým dodavatelem určitého produktu v rámci své mateřské společnosti, například i pro trh 
USA. Dovoz těchto kondenzátorů do USA ze sousedního Mexika, největšího partnera USA v této komoditě, v posledních letech klesal nebo 
stagnoval. Naopak Česká republika vývoz této komodity do USA v roce 2010 posílila (oproti předešlému roku o 78,4 %) a je druhým hlavním 
dodavatelem položky 853221 do USA. 

Z hlediska nárůstu importu z České republiky do USA za sledované období (2005‒2009) vykazuje nejvyšší hodnoty položka 730210 ‒ Kolejnice 
z železa, oceli, která zaznamenala celkově největší nárůst, a to o průměrně 46 % ročně. Český vývoz se na celkovém americkém importu této 
komodity podílí 13,6 % (ČR byla v posledních dvou letech druhým nejvýznamnějším partnerem USA ve  skupině 730210) a místní trh ko-
modity stále mírně roste (o 6,3 % ročně). Pro letošní rok lze očekávat zvýšený potenciál českého exportu v této komoditě, protože její největší 
vývozce do USA – Japonsko – bylo postiženo rozsáhlým zemětřesením, poklesem dodávek elektrické energie a útlumem výroby v řadě odvětví. 
Proto lze očekávat výluky dodávek i v této produktové skupině (které však mohou být nahrazeny i dodávkami z Kanady).

I  další položky zaznamenaly průměrné zvýšení exportu na  americký trh: 901210 – Mikroskopy (ne optické), difratografy o  20  % ročně, 
360300 ‒ Zápalnice, bleskovice, roznětky, rozbušky apod. o 11 % ročně, 401161 ‒ Nové pneu z kauč. s běhounem „rybí kost“ apod., pro 
zeměděl., lesnic. vozidla, stroje o 13 % (v tomto případě se jedná o produkt s velkou perspektivou uplatnění českých výrobců; příkladem je 
i výstavba výrobního závodu České gumárenské společnosti v Iowě), 930630 ‒ Náboje ostatní, části, součásti o 21 %, 292800 ‒ Deriváty hydra-
zinu, hydroxylaminu organické o téměř 14 % ročně. Místní trh těchto komodit ve sledovaném období také průměrně stále rostl. 

Je důležité zmínit, že z  pohledu komparativní výhody USA je na  tom nejhůře komodita 701810 ‒ Perly skleněné, imitace perel, draho - 
kamů ap., a 860719 ‒ Nápravy, kola aj. části, součásti žel. aj. vozidel, u kterých naopak ČR vykazuje výraznou komparativní výhodu. V pří-
padě skleněných perel a imitací drahokamů se vesměs jedná o tzv. komponenty pro výrobu bižuterie, jejichž prodej se stal v USA v posledních 
letech módní záležitostí. ČR je jejich tradičním výrobcem, v USA má jako zdroj kvalitních produktů stále dobrý zvuk, přestože i zde mají ne-
zastupitelnou roli světově známé značky (Swarovski). Co se týče dodávek do železničního sektoru, Česko je i v  tomto případě vnímáno jako 
tradiční výrobce, který má na americkém trhu i v současné době hodně co nabídnout. Také z tohoto důvodu připravuje CzechTrade prezentaci 
českých firem na veletrhu veřejné dopravy APTA’S EXPO v říjnu 2011.

Poznámka: Výše uvedená analýza je jen dílčí částí nástroje Trade Intelligence agentury CzechTrade. Dále je možné ke každé položce provést na-
příklad analýzu konkurence, jejímž prostřednictvím lze zjistit hlavní konkurenty pro ČR na americkém trhu pro konkrétní položky HS klasifikace 
a dále pak koncentraci místního trhu a formulovat následná doporučení.

Jako budoucí příležitosti se označují ty komodity, které ve sledovaném období zaznamenaly nadprůměrný nárůst importu z České republiky 
(tj. Bilateral import grow > 250 %). 

Největší nárůst importů v období 2005‒2009 z ČR do USA zaznamenala položka 841430 
– Kompresory používané v  zařízeních chladicích. Průměrný nárůst jejího importu 
z ČR činil významných 319 %, i když ve světovém měřítku import této položky do USA 
klesá, avšak nevýrazně (průměrně o cca 8 % ročně za sledované období). Výrobou elek-
trických motorů, generátorů a kompresorů se v USA zabývá asi 1000 společností se sou-
hrnným ročním obratem odvětví 30 miliard USD. Hlavním dovozním partnerem USA 
v případě skupiny 841430 je Mexiko (podíl na celkovém importu v této skupině je téměř 
25 %). ČR v současné době dodává do USA podobný objem dodávek jako Německo (ne-
celá 3 %). Vzhledem k možným výpadkům v dodávkách z Japonska (v roce 2010 – 12 % 
dodávek) se může otevřít potenciál pro větší dodávky z dalších zemí, tedy i z ČR.

V  případě skupiny 293911, tj. Koncentráty makové slámy, buprenorfin, kodein, di-
hydrokodein aj., soli se jedná o  tzv. opioidní analgetika. Dovoz takových produktů 
(vč.  koncentrátů z  makoviny) může být velmi obtížný, protože USA mají velmi přísné 
dovozní předpisy týkající se importu prakticky všech látek s možným omamným či psy-
chotropním efektem. 

Podle Lafayova indexu se ale nepotvrdila žádná z položek jako vhodná pro český ex-
port, jelikož ve všech komoditách vykazuje Česká republika komparativní nevýhodu 
(vyjma kompresorů používaných v chladicích zařízeních). I přesto je možné konsta-
tovat, že USA jsou nejen největším vývozcem, ale i  největším světovým dovozcem. 
Americký trh je velmi diverzifikovaný a  má vysokou absorpční schopnost ve  všech 
komoditách, včetně průmyslového strojního zařízení, průmyslových materiálů 
a komponentů, dopravních prostředků a jejich součástí. 

BUDOUCÍ PŘÍLEŽITOSTI  

PRO ČESKÉ FIRMY  

NA TRHU USA

 Kompresory používané v zařízeních 

chladicích

 Výrobky, potřeby ostatní pro tělocvik, 

atletiku

 Výrobky běžně nošené v kapse/kabelce, 

povrch z plastů, mat. tex. a usní

 Ultrafialové a infračervené žárovky

 Koncentráty makové slámy, buprenorfin, 

kodein, dihydrokodein aj. viz saz., soli

 Oplatky a malé oplatky

 Signal generators – vysílače měřicí

 Doplňky oděvní ostatní z usně přírodní 

 Spojky, části, součásti

Zdroj dat: Comtrade (2005‒2009),  

výpočty CzechTrade
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Vývoz počítačů (2009)

Země Export v USD
% svět. 

exportu

1. Čína 111 890 626 638 43,8

2. USA 21 113 124 762 8,3

3. Nizozemsko 14 708 890 387 5,8

4. Německo 11 825 474 000 4,6

5. Thajsko 11 281 266 335 4,4

6. Hongkong 10 231 177 638 4,0

7. Malajsie 10 161 061 309 4,0

8. Mexiko 8 360 591 279 3,3

9. Singapur 7 813 585 297 3,1

10. Česká republika 6 429 999 604 2,5

11. Filipíny 5 753 107 998 2,3

12. Irsko 5 699 778 366 2,2

13. Korejská republika 4 555 175 058 1,8

14. Spojené království 4 226 236 186 1,7

15. Japonsko 3 170 887 920 1,2

Vývoz dřevoviny (2009)

Země Export v USD
% svět. 

exportu

1. USA 6 801 433 069 22,0

2. Kanada 4 640 944 082 15,0

3. Brazílie 3 315 277 228 10,7

4. Švédsko 2 000 092 890 6,5

5. Chile 1 981 367 537 6,4

6. Německo 1 167 050 000 3,8

7. Nizozemsko 890 945 051 2,9

8. Belgie 846 049 848 2,7

9. Finsko 804 056 298 2,6

10. Japonsko 773 504 243 2,5

11. Rusko 712 776 556 2,3

12. Španělsko 641 620 138 2,1

13. Francie 619 526 428 2,0

14. Spojené království 549 928 260 1,8

19. Česká republika 282 470 173 0,9

Dovoz počítačů (2009)

Země Import v USD
% svět. 

importu

1. USA 58 497 618 855 22,9

2. Čína 22 733 721 862 8,9

3. Německo 17 487 009 000 6,9

4. Nizozemsko 13 833 417 231 5,4

5. Japonsko 12 070 536 984 4,7

6. Spojené království 12 069 821 065 4,7

7. Hongkong 11 270 349 530 4,4

8. Francie 9 334 589 646 3,7

9. Kanada 7 040 709 288 2,8

10. Mexiko 5 720 237 616 2,2

11. Itálie 5 231 225 256 2,0

12. Austrálie 4 826 298 464 1,9

13. Singapur 4 646 346 359 1,8

14. Španělsko 4 101 064 913 1,6

16. Česká republika 3 908 755 798 1,5

Dovoz dřevoviny (2009)

Země Import v USD
% svět. 

importu

1. Čína 10 639 756 199 58,0

2. Německo 3 312 528 000 18,1

3. USA 2 557 340 811 13,9

4. Itálie 1 809 568 317 9,9

5. Korejská republika 1 457 560 055 7,9

6. Francie 1 200 847 732 6,5

7. Japonsko 1 046 985 599 5,7

8. Nizozemsko 906 005 067 4,9

9. Belgie 832 949 439 4,5

10. Mexiko 812 679 949 4,4

11. Indie 769 149 009 4,2

12. Spojené království 742 017 334 4,0

13. Španělsko 661 336 307 3,6

14. Rakousko 546 120 616 3,0

27. Česká republika 117 952 951 0,6

TABULKY NEJVĚTŠÍCH SVĚTOVÝCH EXPORTÉRŮ A IMPORTÉRŮ

Zdroj dat: Comtrade

Zdroj dat: Comtrade

Dřevovina je vláknitá surovina používaná při výrobě novinového papíru a lepenky. V produkci dřevoviny vynikají přede-
vším řídce osídlené země s chladnějším klimatem.

Spojené státy a Kanada zajistí více než třetinu, evropské severské země (Švédsko, Finsko a Norsko) pokryjí desetinu svě-
tového vývozu. Vyvážet jen hrubě zpracované dřevo bývá často synonymem pro neekologické chování a drancování pří-
rodního bohatství. Jenže důležitou roli hraje i faktor zaměstnanosti, a tudíž i udržení osídlení odlehlých a nehostinných 
oblastí. Důležitá je také údržba krajiny.

Naopak Čína, kde ekologie rozhodně není tématem číslo jedna, spolyká více než polovinu světového importu. Tento vy-
soký údaj je ovlivněn i tím, že zatímco náklady tištěných periodik ve vyspělém světě klesají, v nejlidnatější zemi planety 
s autoritářským režimem nikoliv.

Počítače nejsou jen notebooky a  PC. Ta geniální zařízení, bez kterých si pomalu nedovedeme představit svůj život, 
nalezneme v  autech, letadlech, telefonech, televizorech, pračkách, dětských hračkách, dokonce i  v  záchodových 
splachovadlech.

Těžiště výroby počítačů neleží ve vyspělém světě, jak tomu bylo ještě před pár desítkami let, ale v zemích s dostatkem 
levné pracovní síly – v Asii. Šestice zemí – Čína, Hongkong, Thajsko, Malajsie, Singapur a Filipíny – se podílí na světovém 
vývozu téměř dvěma třetinami. Podobný podíl, ovšem na dovozu, mají vyspělé země Severní Ameriky a Evropy.

Desátým největším exportérem je Česká republika, vyveze dvakrát tolik počítačů než třeba Japonsko a vyrovná se součtu 
všech postkomunistických zemí střední a východní Evropy.
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ANALÝZY CZECHTRADE

Švédsko a exportní potenciál ČR
VÝZNAMNÉ ČESKÉ KOMODITY DOVÁŽENÉ NA ŠVÉDSKÝ TRH, TOP 10

Kód HS Název položky

870321
Vozidla, motor vrat. píst.  

zážehový, do 1000 cm³

841520
Klimatizační zařízení pro  

motorová vozidla

220300 Pivo ze sladu

847150 Digitální zpracovatelské jednotky

841330
Čerpadla hmot pohon., mazadel 

pro píst. motory

391710
Střeva umělá z tvrzených  

bílkovin, plastů

700729
Sklo bezpečnostní vrstvené 

ostatní

831120
Tyčky apod. plněné pro svař. el. 

obloukem z kovů

720851
Ploché válc. výrobky ze železa, 

o tl. nad 10 mm

721720
Dráty ze železa, plátované  

n. pokovené zinkem

Zdroj dat: výpočty CzechTrade (2005–2009)

BUDOUCÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NA ŠVÉDSKÉM TRHU 

Kód HS Název položky

853329 Odpory stálé, nad 20 W

848360
Spojky, i hřídelové  

(vč. kloubů kardanových)

340290 Přípravky prací, čisticí, ne mýdlo

847190
Ost. jednotky zařízení pro  

automatiz. zpracování

732190
Části zaříz. varných, topných  

pro dom., z žel., oceli

491000
Kalendáře všech druhů, tištěné, 

trhací

903289
Přístroje automatické regulační, 

kontrolní ost.

851890
Části mikrofonů, reproduktorů, 

zesilovačů ap.

Zdroj dat: Comtrade (2005–2009), výpočty CzechTrade

Na základě provedené analýzy bylo identifikováno celkem 194 významných položek z hle-
diska švédského importu z  ČR. Tabulka představuje TOP 10 řazených sestupně podle 
největšího objemu importu z  ČR, který se podílí na  celkovém importu dané položky 
HS6 do Švédska. Zároveň všechny splňují podmínku komparativní výhody – tzn. ČR má 
v těchto komoditách komparativní výhodu a Švédsko komparativní nevýhodu.

Nejvíce importovanou položkou z České republiky je komodita 870321 – Motor. vozidla 
do  1000 m³. Průměrný podíl České republiky na  jejím dovozu do  Švédska činí 31,5 %. 
Za povšimnutí stojí i průměrný nárůst importu této položky z ČR, který se ve sledovaném 
období zvýšil průměrně o  313 % ročně. Ve  Švédsku mají u  nás vyráběné automobily své 
příznivce, zejména modely vozů Škoda se drží několik let v žebříčcích nejprodávanějších 
zahraničních vozů.

Ze všech výrobních oborů byla globální krizí nejhůře postižena výroba automobilů. 
Všechny firmy snížily produkci o cca 30 až 40 %, což se řetězovitě projevilo u subdodava-
telů a logicky i ve zde prezentovaných výstupech.

Českému exportu do Švédska s výjimkou položky 220300 ‒ Pivo ze sladu dominují stro-
jírenské výrobky. České pivo je ve  Švédsku velmi oblíbené a  většina dovážených značek 
se profiluje jako „luxusní brand“. Pivo je jedinou výjimkou z oblasti potravinářského prů-
myslu, která potvrzuje pravidlo, že najít na švédském trhu uplatnění pro české potraviny 
a nápoje je téměř nemožné vzhledem k velké konzervativnosti spotřebitelů a  jejich abso-
lutní preferenci domácí produkce. 

Kovovýroba a  strojírenské kooperace při zpracování kovů patří mezi tradiční obory, 
které jsou příležitostí pro české exportéry. Přibližně polovinu všech poptávek švédských 
firem zaznamenaných CzechTrade tvoří subdodávky, stále více ty s  vyšší přidanou hod-
notou. Zajímavé hodnoty vykazuje také položka 847150 ‒ Digitální zpracovatelské jed-
notky. U ní činí průměrný podíl České republiky na dovozu do Švédska 19 % při průměr-
ném ročním růstu 213 %, zároveň importní trh Švédska s touto komoditou klesá o 8 %. To 
znamená, že Česká republika získává v této položce část podílu slabších hráčů. 

Jako budoucí příležitosti se označují ty komodity, které ve  sledovaném období zaznamenaly 
nadprůměrný nárůst importu z České republiky (tj. Bilateral import grow > 300 %). Na zá-
kladě provedené analýzy bylo identifikováno osm takových příležitostí pro české komodity 
na švédském trhu.

Největší nárůst importů z ČR v období 2005‒2009 do Švédska zaznamenala položka 853329 
‒ Odpory stálé, nad 20 W (Fixed electrical resistors). Průměrný nárůst importu této položky 
z České republiky činil významných 297 % a i místní trh položky 853329 roste (průměrně o cca 
3 % ročně za sledované období, což je ve vybraných osmi položkách nejvyšší hodnota). 

Elektronické součástky, ať již se jedná o  853329 ‒ Odpory stálé, nad 20 W nebo 851890 ‒ 
Části mikrofonů, reproduktorů, zesilovačů, jsou na základě této analýzy kategorií výrobků, 
které mají v budoucnu na švédském trhu perspektivu. Rezistory patří mezi nejběžnější elek-
tronické součástky, jež nacházejí uplatnění v mnoha aplikacích. Důvodem rostoucí poptávky 
po stálých odporech je skutečnost, že se ve Skandinávii nenachází žádný významný výrobce 
těchto součástek, a země je proto výhradně závislá na dovozu. Výroba elektronických součás-
tek obecně zaznamenala silný pokles v posledním desetiletí, zejména co se týká jednoduchých 
komponentů, a to hlavně jako důsledek sílící levné asijské konkurence. Dovoz položky 848360 
‒ Spojky, i hřídelové (vč. kloubů kardanových) do Švédska je rovněž perspektivní vzhledem 
k tomu, že se zde nachází celá řada výrobců stavebních strojů a manipulační techniky, napří-
klad Volvo Construction Equipment. 

847190 ‒ Ost. jednotky zařízení pro automatiz. zpracování, u které ČR naopak vykazuje 
komparativní výhodu. 
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Dnešní Švédsko je neformální,  
ale vysoce profesionální
Švédsko je branou do ekonomicky významného regionu severní Evropy a prostoru, 

který pro exportéry představuje pětadvacetimilionový trh, skvělou dopravní 

i komunikační infrastrukturu a moderní průmyslová odvětví.

Evropa by se mohla 
Skandinávií inspirovat

Je známé, že Švédsko je politicky i  ekono-
micky stabilní a  vyspělou zemí s  dlouhou 
průmyslovou tradicí a unikátním modelem 

sociální politiky. Vysoká životní úroveň, 
otevřená a  výkonná správa, kvalitní vzdě-
lávací systém a  vysoká politická kultura 
jsou další synonyma tohoto moderního 
státu. V  posledním desetiletí se země na-
víc v  rámci Evropské unie profiluje jako 
nadprůměrně konkurenceschopná a  ino-
vativní, můžeme bez nadsázky říci jako 
centrum vědecko-technologického po-
kroku. Nadšení pro informační a komuni-
kační technologie a  nejrůznější technické 
novinky je dnes pro švédskou společnost 
i průmysl typické stejně jako tradiční ikony 
Volvo, Husqvarna či Scania. 

Na akademické půdě i v komerční sféře se 
rychle rozvíjejí obory, jako jsou například 
life sciences, cleantech, biotechnologie či 
nanotechnologie. Úroveň veřejných i  sou-
kromých investic do vědy a výzkumu vyka-
zuje nadprůměrné hodnoty a v Evropě by-
chom asi obtížně hledali další region s  tak 
výraznou kumulací znalostí a  vědeckého 
potenciálu, jako má Öresund (přeshra-
niční oblast jižního Švédska a  východního 
Dánska). Napříč všemi obory prochází 
v  posledních letech snaha o  maximální 

energetické úspory a šetrnost vůči přírodě. 
Termín „miljövänlighet“ (přátelskost vůči 
životnímu prostředí) dnes přesahuje vý-
znam pouhého prodejního argumentu či 
marketingového hesla – stává se nezbyt-
nou charakteristikou téměř všech výrobků, 

Klára Jirousková
vedoucí kanceláře CzechTrade
Stockholm, Švédsko
klara.jirouskova@czechtrade.cz

Švédské království

(Konungariket Sverige)

Rozloha: 449 964 km² 
Počet obyvatel: 9,31 mil. 
Hlavní město: Stockholm
Měna: švédská koruna (SEK)
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služeb i  technologických řešení, která jsou 
ve Švédsku nabízena.

Třebaže je Švédsko vysoce konkurenčním 
trhem, vzhledem k  pozitivům, mezi něž 
patří stabilita, transparentnost a  otevře-
nost podnikatelského prostředí, stojí za to 
jednotlivé výrobky a  služby otestovat a  je-
jich šance na  trhu individuálně posoudit. 
Pokud pro jejich prosazení ve Švédsku ne-
existuje významná bariéra, doporučujeme 
provést kvalitní analýzu trhu a získat zpět-
nou vazbu od  potenciálních obchodních 
partnerů nebo od koncových spotřebitelů. 

Švédsko a Česko mají mnoho 
společného

Na počátku devadesátých let si Skandinávie 
prošla krizí, která se paradoxně stala urči-
tým předpokladem rychlé adaptace na sou-
časné globální podmínky. Zatímco jih 
Evropy se nyní propadá do stále větších pro-
blémů, sever prosperuje. 

Ekonomická krize, která v  roce 2008 
i  ve  Švédsku zasáhla všechna průmyslová 
odvětví, přiměla vládu podniknout kroky 
k jejich stabilizaci a posílení finančního sys-
tému. Jedním z  negativních důsledků eko-
nomického propadu byla relativně vysoká 
nezaměstnanost, která loni dosáhla téměř 
9 %. Na  počátku letošního roku se však 
ustálila a  prognózy letos počítají s  úrovní 
kolem 6 až 7 %. Švédsko se vypořádalo 

s důsledky globální krize rychleji než ostatní 
země, a  to i  navzdory své závislosti na  ex-
portu. Podle hlavního ekonoma švédské 
finanční skupiny SEB Roberta Bergqvista 
země pravděpodobně zaznamená v polovině 
roku růst ekonomiky o 3,4 procenta, a vrátí 
se tak k číslům z roku 2007. Na letošek rov-
něž připravuje snížení daní a  počítá s  pře-
bytkovým rozpočtem.

Se svými 9,2 milionu obyvatel, podobnou 
strukturou průmyslu i  závislostí na  zahra-
ničním obchodu se Švédsko podobá České 
republice více, než je na  první pohled pa-
trné. Pro české vývozce jsou perspektivní 

například subdodávky do  strojírenství 
a  stavebnictví, průmyslová automatizace, 
vytápění, zdravotnická technika a bioener-
gie. V  poslední době zaznamenala zahra-
niční kancelář CzechTrade ve  Stockholmu 
pozitivní reakci švédských firem (potenci-
álních obchodních partnerů či odběratelů) 
na  inovativní a  technologicky vyspělé vý-
robky či řešení. Švédové jsou inovativním 
řešením velmi nakloněni a  otevřeni apli-
kacím v  četných průmyslových oborech. 
Šetrnost vůči životnímu prostředí je „al-
fou a  omegou“, větší šanci na  úspěch mají 
proto výrobky či služby, které s  sebou ne-
sou energetickou či ekologickou úsporu.   

Jak se trefit do černého?
Švédsko se nachází na  špici vývoje a  využívání systému monitorování seniorů a  jejich 
potřeb. Dohledový systém SeniorInspect české inovativní firmy CleverTech však vykazuje 
takové parametry, s nimiž má šanci prorazit i na tento vysoce konkurenční trh. 

„Vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade 
ve  Stockholmu zmapovala konkurenci 
a  identifikovala pro našeho výrobce kon-
krétní příležitosti, jak ve  spolupráci se sou-
kromými subjekty oslovit přímý trh i  so-
ciální systém státní a  místní správy,“ říká 
Radek Fiala z  firmy CleverTech. „Jedna 
z  vytipovaných firem již například testuje 
unikátní asistenční technologii společnosti 
CleverTech pro koncové klienty. Tento 
projekt zaujal i  stockholmskou městskou 
správu, kterou CleverTech společně s  part-
nerem oslovili. Konkrétně jde o  komplexní 
asistenční řešení (technologie, dohledový 
pult, metodika), nabízené partnerům velmi 
jednoduchou franšízovou formou. V  České 
republice je už úspěšně využívají dvě společ-
nosti zabývající se profesionální péčí o  se-
niory. Ve  spolupráci s  Klárou Jirouskovou 

jsme kontaktovali také firmu Ericsson 
a  snažíme se zapojit do  jejich výzkumného 
projektu, jehož cílem je vývoj mobilního te-
lefonu s  aplikovanou komplexní asistenční 
službou,“ prozrazuje Radek Fiala.

Dosud Švédové masivně používali verzi do-
hledového systému přes pevnou telefonní 
linku (ve Stockholmu se jedná o 14 tisíc při-
pojení), postupně se však pokoušejí přejít 
na  internetové připojení. Zde však narážejí 
na technický problém. Řešení, s nímž přišla 
česká firma, se skrývá v digitálním alarmu. 
Odstraní tak technologický problém a záro-
veň přináší mnohem širší možnosti uplat-
nění, a  tak mají představitel CleverTechu 
i zástupkyně CzechTrade při jednání s klien- 
ty vedle svého nadšení pro věc i přesvědčivé 
argumenty. 
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PŘÍLEŽITOSTI

PERSPEKTIVNÍ OBORY  

PRO ČESKÉ FIRMY

 Obráběné komponenty a konstrukce 

z kovů

 Stavebnictví a stavební materiály

 Slévárenství a kovárenství

 Dopravní prostředky ostatní,  

manipulační prostředky a zařízení

 Plasty a pryž

I. Švédský trh je trhem relativně ma-
lým, koncentrovaným a  nasyceným, 
na  němž neexistuje obecně vzato 
žádná větší mezera. Střední a  malé 
firmy, jichž je ve  Švédsku 95 %, se 
musí úzce specializovat, aby v  tvrdé 
konkurenci velkých firem obstály. Pro 
zahraniční dodavatele to znamená, 
že protlačit na  švédský trh výrobek, 
který už tam je, znamená vytlačit 
některého současného dodavatele či 
zaujmout výrazně nižší cenou anebo 
nějakým inovativním či unikátním ry-
sem vlastního výrobku či služby.

II. Ve  Švédsku příjemně překvapí vy-
soká úroveň podnikatelské kultury, 
funkční veřejné instituce a infrastruk-
tura a  v  neposlední řadě i  spolehli-
vost a férovost obchodních partnerů. 
I  vy buďte ke  svému švédskému 
protějšku upřímní, přímí a  otevření, 
vyplatí se to. Vybudovat obchodní 
vztah se švédskou firmou není 
snadné, ale pokud se podaří, jedná se 
o kvalitní a stabilní partnerství.

III. Nepodceňujte komunikaci, zejména 
telefonickou a  osobní. Mnoho čes-
kých firem, které se snaží najít part-
nery či zákazníky ve Švédsku, doplácí 
na  nedostatečnou aktivitu v  oblasti 
komunikace. Snažíte-li se o  navázání 
zcela nového obchodního vztahu, 
anebo pokud jste v  pozici nabízejí-
cího, zapomeňte na  pouhé rozesí-
lání e-mailů či dopisů. Ty zůstávají 
často bez povšimnutí. Pokud zaslání 
e-mailu nedoplníte telefonickým 
jednáním, švédská strana nebude po-
važovat zájem za  vážný. Také se tím 
připravíte o  cennou zpětnou vazbu. 
V  případě, že se komunikace či ob-
chodní vztah začne rozvíjet, je nut-
ností osobní setkání.

IV. Pro Švédy jsou typické vlastnosti, 
jako je korektnost, důslednost, peč-
livost a  trpělivost. Do  profesního 
vzdělávání investují švédské firmy 

nemalé prostředky. V  obchodních 
vztazích mají proto Švédové většinou 
perfektní přehled v  oboru, o  svých 
konkurentech i  o  potenciálních do-
davatelích. Dobrý přehled mají i o ce-
nách, a to v mezinárodní perspektivě. 
Nepokoušejte se proto cenovou na-
bídku příliš nadsadit, to může vzbu-
dit dojem neserióznosti a  zavřít 
dveře k dalšímu jednání.

V. Vedení firem nebývá hlavním 
článkem v  procesu rozhodování. 
„Decision makers“ bývají skryti 
v  podnikové hierarchii a  ještě čas-
těji v  týmech. Ve  většině švédských 
firem je obvyklé kolektivní rozho-
dování. Proto je třeba počítat s  tím, 
že i  v  případě zájmu o  spolupráci ze 
strany švédské firmy budou jednání 
dlouhá, protože o  nových dodava-
telích či partnerech rozhoduje často 
větší tým osob, a to v několika fázích. 
Opatrnost, rezervovanost a  konzer-
vatismus hraničící s  rigiditou mají 
zásadní vliv na průběh mnohých ob-
chodních jednání.

VI. Švédskem hýbe angličtina. Na vysoké 
úrovni ji ovládá převážná většina po-
pulace napříč generacemi a  jen má-
lokdy se stane, že je neznalost švéd-
štiny bariérou obchodního vztahu. 
Schopnost dobře a  pružně anglicky 
komunikovat je naopak podmínkou 
spolupráce na  straně zahraničních 
dodavatelů.

VII. Neformální, ALE profesionální. Není 
snad v  Evropě národ, který by měl 
větší sklony k  prosazování neformál-
ního jednání a  přístupu v  tak for-
málních oblastech, jako je obchod, 
politika či vzdělávání. Dress code při 
obchodních jednáních je o  stupeň 
uvolněnější, než jsme zvyklí, kravata 
není absolutní nutností, jediným 
požadavkem je celková upravenost 
zevnějku. Z  novodobé švédštiny již 
téměř zmizelo vykání a i osoby, které 

se téměř neznají či mezi nimiž jsou 
zdánlivě významné společenské roz-
díly, se oslovují křestním jménem. 
Pozor: mírná ležérnost a  neformál-
nost rozhodně neznamená potlačení 
profesionality.

VIII. Co se geografie týče, většina prů-
myslové aktivity je dnes soustře-
děna v  jižní a  střední části Švédska. 
Důvodem je lepší napojení na „kon-
tinentální“ Evropu, dobrá infrastruk-
tura a  také hustota osídlení, která je 
zde mnohem vyšší než na severu. Pro 
mnohé české exportéry jsou právě 
tyto regiony kvůli nákladům na  do-
pravu dostupnější a atraktivnější než 
severní oblasti.

IX. „Gone fishing!“ Švédové jsou po-
věstní tím, jak úspěšně prosazují své 
nároky na  dny volna, klidu a  prázd-
nin. Období dovolené, zejména 
v červenci, srpnu a kolem Vánoc, jsou 
dobou, kdy se ve  Švédsku prakticky 
nepracuje, a není proto téměř možné 
udržovat kontakt s obchodními part-
nery. Zejména v létě se města a firmy 
vylidňují a  celé Švédsko se stěhuje 
na moře, k jezerům a na chaty. 

X. Zajímavým přežívajícím fenoménem 
je v  severských zemích desatero 
„Jantelagen“, které diktuje průměrnost 
(nebýt ani vynikající ani podprůměrný 
a nedávat na odiv své úspěchy), dalším 
rysem švédské společnosti je prosazo-
vání rovnosti a  společenské soudrž-
nosti (více na str. 35 – pozn. red.).

DESATERO OBCHODOVÁNÍ SE ŠVÉDSKEM

70,7 %

28,2 %

1,1 %

71,8 %

1,6 %

26,6 %

zemědělstvíprůmyslslužby

Struktura hospodářství Švédska

Podíl na HDP Podíl na zaměstnanosti

Zdroj: Wikipedia
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14. ročník  EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT
pod záštitou agentury CzechTrade

ZVIDITELNĚTE SVÉ EXPORTNÍ ÚSPĚCHY
PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽE!

Zapojte se do 14. ročníku Exportní ceny DHL UNICREDIT, ve které se již více než 14 let udělují prestižní ceny 

exportně orientovaným malým a středně velkým firmám v České republice s důrazem 

na jejich význam pro českou ekonomiku. 

Soutěž pod záštitou vládní agentury CzechTrade vám nabízí zajímavé srovnání s ostatními exportéry 

a zviditelnění vaší firmy u odborné i širší veřejnosti. 

Vítězové navíc získávají atraktivní ceny od významných partnerů Exportní ceny DHL UNICREDIT. 

Všichni přihlášení exportéři získají zajímavé benefity:

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ NOVICKÝ A MEJZLÍK – jedna právní konzultace zdarma. 

COFACE – prvním 10 přihlášeným exportérům poskytne informace o 3 vybraných společnostech.

KOMPASS Czech Republic s.r.o. – slevový certifikát na služby ve výši 3000 Kč  + DPH.

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA – ČIA – předplatné elektronického manažerského zpravodajského přehledu na 5 týdnů. 

VYDAVATELSTVÍ  SMART-MEDIA – roční předplatné časopisů Svět průmyslu a předplatné Trade Investment na dva roky.

Účast na Klubových setkáních exportérů.

Přihlaste se do soutěže ještě dnes prostřednictvím www.exportnicena.cz

Účast v soutěži je bezplatná, pro přihlášení uveďte základní údaje o vaší firmě a jejím exportu.
 

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 21. října 2011 ve 12:00 hodin. 

 Soutěžní kategorie

Malá společnost

Středně velká společnost

Exportér regionu – Královéhradecký kraj

Exportér teritoria – Společenství nezávislých států

Nejúspěšnější klient CzechTrade

Další ocenění

Zvláštní ocenění CzechTrade za exportní inovaci roku

ZAKLADATEL GENERÁLNÍ PARTNER ZÁŠTITA ODBORNÝ GARANT

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

POŘADATEL

AGENTURA HELAS

M A G A Z Í N  T Ý D E N Í K U  P R O F I T
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SPECIFIKA TRHU

Zemi Hamleta charakterizuje  
blahobyt
Dánská ekonomika patří do  první desítky konkurenceschopných zemí světa 

a politiky i ekonomy bývá označována jako jedna ze „vzorových“ zemí. Výborně 

hodnocena je rovněž v analýzách Evropské komise. 

Šťastné království

Vysoké daně vyvažuje v Dánsku štědrá so-
ciální síť a  pružný trh práce (flexicurita). 
Stejně efektivní má veřejné služby, školství 
a  další sociální sektory. Z  různých multi-
kriteriálních mezinárodních srovnání často 
vychází jako nejblahobytnější a  „nejšťast-
nější“ země. I přes vysoký hospodářský po-
tenciál však bylo také Dánsko v  roce 2008 
tvrdě zasaženo recesí. Ta vedla v roce 2009 
k  silnému propadu hospodářství, jehož 

výsledky se označují za  nejhorší od  druhé 
světové války: HDP se propadl o  4,7 %. 
V důsledku krize se řada peněžních ústavů 
ocitla ve  vážných problémech, významně 
klesly ceny nemovitostí, vzrostla úroková 
sazba a  došlo k  výraznému růstu neza-
městnanosti, která do krize činila pouhých 
1,8 %. Dánská vláda přijala několik balíčků 
na  záchranu bank, důchodového systému 
a  hypotečního trhu, jež během loňského 
roku vedly ke  stabilizaci situace. Potvrzují 
to i  první letošní výsledky hospodaření 
a optimistické prognózy do budoucna.

Testovací trh pro inovační 
české firmy 

ní platformou pro vstup českých expor-
térů na  trhy severských a  baltských zemí. 
Vzdálenost mezi Dánskem a  Českou re-
publikou je relativně velmi malá. Hodina 
letu z Prahy do Kodaně či pět hodin autem 
od hranice k hranici dělá Česko pro dánské 
firmy blízkým a  dostupným obchodním 
partnerem mimo jiné i z hlediska logistiky 
a spolehlivosti dodávek.

Vzhledem ke  své velikosti může být 
Dánsko ideálním testovacím trhem. 
Z Kodaně se dá dojet do všech koutů země 
nanejvýš za čtyři hodiny. Dánové jsou jako 

zákazníci nároční a  koupěschopní a  jsou 
ochotni za  kvalitní zboží dobře zaplatit. 
Český stát dlouhodobě počítá s  podpo-
rou inovačních společností, které vyrábějí 
produkty s  vysokou přidanou hodnotou 
a  potenciálem, jako například producentů 
high-tech technologií. A  právě v  Dánsku 
si mohou tyto společnosti nejlépe ověřit, 
zda obstojí v  mezinárodní konkurenci. 

Gabriela Konyová
odborná pracovnice  
kanceláře CzechTrade
Kodaň, Dánsko
gabriela.konyova@czechtrade.cz

Dánské království  

(Kongeriget Danmark)

Rozloha: 43 094 km²  

Počet obyvatel: 5 447 084  

Hlavní město:  Kodaň

Měna: dánská koruna (DKK) 

77,3 %

20,2 %

2,5 %

64,7 %

4,6 %

30,7 %

zemědělstvíprůmyslslužby

Struktura hospodářství Dánska

Podíl na HDP Podíl na zaměstnanosti

Zdroj: Wikipedia
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Již  dávno totiž neplatí, že je nezbytně 
nutné startovat export z  tuzemského trhu. 
Na  některé produkty či technologie není 
český zákazník ještě připraven, ovšem to 
neznamená, že by o ně musel být ochuzen 
zbytek vyspělejší Evropy a světa. 

Dánská poptávka očima 
CzechTrade

Kancelář CzechTrade v  Kodani letos za-
znamenala růst poptávek na  outsourcing 
komponentů pro strojní výrobu (zejména 
ocelových a plastových) a sílící zájem o ob-
chodní partnery pro oblast svařování a po-
vrchových úprav kovů. Jedná se také o  po-
žadavky dánských firem na  OEM (original 
equipment manufacturer) výrobu, tedy vý-
robu pro jinou značku, často v oblasti sklář-
ského průmyslu. Dalšími perspektivními 
obory jsou dodávky zemědělských strojů, 
nemocničního a  školního nábytku, sub-
dodávky pro ICT sektor a  energetické od-
větví. Vysoký potenciál mají obory, které 

Dánsko velmi silně podporuje a  dosahují 
vysoké úrovně. Jedná se o  biotechnologie, 
cleantech, life sciences (zejména v  oblasti 
Skåne ‒ Medicon Valley ‒ východní Dánsko 
a jižní Švédsko; Švédové tuto oblast nazývají 
Öresund). Exportně obtížnými jsou sektory 
potravinářství, textilní a  oděvní průmysl 
a  design. Obzvláště v  těchto oborech platí, 
že „co je dánské, je nejlepší“.

Plánované projekty dopravní 
infrastruktury

Šance se rýsují také v  souvislosti s budová-
ním dopravních cest. Jedním z  projektů je 
například osmnáctikilometrový podmořský 
tunel pro dálnici a železnici mezi Dánskem 
(Roedby) a  Německem (Puttgarten) známý 
jako Fehrmanův tunel. Jeho rozpočet se 
odhaduje na 38  miliard dánských korun 
(125  miliard Kč). S  tím souvisí také po-
zemní konstrukční práce na pevnině s  roz-
počtem vyčísleným na 10 miliard dánských 
korun (33  miliard  Kč), které by měly být 

dokončeny ještě před dostavbou tunelu. 
Celý projekt bude financovat Dánsko. Tunel 
je považován za nejbezpečnější řešení vzhle-
dem k  lodnímu provozu i  vlivu na  životní 

SPECIFIKA TRHU

PERSPEKTIVNÍ OBORY  

PRO ČESKÉ FIRMY

 Průmyslové subdodávky, zejména 

do strojírenství a stavebnictví

 Stavebnictví

 Strojírenství (zemědělské stroje)

 Užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží

 Nábytkářský průmysl

 Slévárenství a kovárenství  

(odlitky, výkovky)

PROČ TESTOVAT VÝROBEK 

NEJPRVE V DÁNSKU?

 Podle několika průzkumů patří Dánové 

mezi národy, které nejrychleji přijímají 

nové produkty a technologie.

 Dánsko se řadí k zemím s nejvyšší 

informovaností obyvatelstva a s mo-

tivovanými, inovativně smýšlejícími 

a kritickými konzumenty.

 Pokud produkt či technologie obstojí 

na dánském trhu, je téměř jisté, že 

uspěje také na ostatních vyspělých 

trzích Evropy.

Znovuzavedení hraniční kontroly 

Dánská vláda odsouhlasila obnovení 
permanentních hraničních kontrol 
se sousedními zeměmi EU. Od  to-
hoto opatření si slibuje, že zvýší pre-
venci příhraniční kriminální činnosti 
a  odradí nežádoucí cizince od  vstupu 
do  země. Rozhodnutí kritizuje řada 
organizací, včetně dánské asociace 
přepravců a  logistiky, organizace ze 
sektoru silniční a  železniční dopravy 
a  také někteří politici. Kontroly zvedly 
vlnu odporu rovněž u  poslanců sou-
sedních zemí ‒ Švédska a  Německa, 
kteří je odmítají jako popření evropské 
a severské spolupráce, a dokonce je po-
važují za skandální.

JAK JE NA TOM ČESKÁ REPUBLIKA VE SROVNÁNÍ S DÁNSKEM A ŠVÉDSKEM?

Dánsko Švédsko ČR

Inovativnost  
(Global Innovation Index)

11. místo 10. místo 32. místo

Konkurenceschopnost 
(World Economic Forum)

9. místo 2. místo 36. místo

Konkurenceschopnost v oblasti ICT  
(World Economic Forum)

7. místo 1. místo 40. místo

Přístup k informačním technologiím  
(Digital Inclusion Index)

2. místo 4. místo 38. místo

Znalost anglického jazyka  
(EF English Proficency Index)

3. místo 4. místo 19. místo

Nezkorumpovanost prostředí  
(Transparency International)

1. místo 4. místo 53. místo

Střední délka života 78,3 roku 80,9 roku 76,5 roku



T R AD E R E V IE W 3/ 2011 35

prostředí a  v  propočtech navíc vyšel jako 
finančně výhodnější. Počátek výstavby se 
plánuje na  rok 2014, dokončení o  šest let 
později. V  lednu letošního roku dánská 
vláda uvolnila 1,5 miliardy DKK (5 miliard 
Kč) pro výstavbu rychlodrážní tramvajové 

linky v oblasti kodaňské metropole. Region 
hlavního města a  10 obcí, přes které rych-
lodráha ze severu na  jih povede, musí 
zafinancovat související plánované želez-
niční linky, což přijde stát na další 2,2 mi-
liardy  DKK (7,25  miliardy  Kč). Dalším 

velkým projektem je právě probíhající vý-
stavba městského okruhu metra nazvaného 
Metro City Ring, jehož otevření je pláno-
váno na  rok 2018. Rozpočet této dopravní 
stavby činí 21  miliard dánských korun 
(69 miliard Kč).  

PŘÍLEŽITOSTI

ZÁKON JANTE 

Tento zákon sepsal dánsko-norský spi-
sovatel Aksel Sandemose a  poprvé se 
objevil v  roce 1933 v  knize Uprchlík 
kříží svou stopu. Je fenoménem, který 
ve  společnosti severských států stále 
přetrvává. Jedná se o  soupis pravidel, 
která potlačují individualitu a  úspěchy 
jednotlivce s  cílem dosáhnout rovnos-
tářství a blaho celé společnosti.
1. Nebudeš si myslet, že jsi někdo. 
2.  Nebudeš si myslet, že znamenáš 

stejně hodně jako my. 
3.  Nebudeš si myslet, že jsi chytřejší 

než my. 
4.  Nebudeš si namlouvat, že jsi lepší 

než my. 
5.  Nebudeš si myslet, že víš víc než my.
6.  Nebudeš si myslet, že jsi víc než my. 
7.  Nebudeš si myslet, že jsi k něčemu 

dobrý. 
8. Nebudeš se nám smát. 
9.  Nebudeš si myslet, že někoho 

zajímáš. 
10.   Nebudeš si myslet, že nás něco mů-

žeš naučit. 

I. Až na  velké společnosti typu Maersk 
neexistuje v dánských společnostech 
dress code. Na  obchodní jednání 
tedy není nutný oblek, stačí upravený 
zevnějšek. 

II. Schůzky sjednávejte s  předstihem tří 
až čtyř týdnů a  vyhněte se období 
letních prázdnin, svátků, víkendů, 
době po  16. hodině. Čas trávený 
s rodinou je pro Dány posvátný a ne-
dotknutelný. Buďte vždy dochvilní. 
Na  jednání se dobře připravte, váš 
dánský obchodní partner musí vě-
dět, že víte, o čem jednáte, a že máte 
v oboru dobrý přehled.

III. Obchodním jazykem v  Dánsku je 
angličtina, využívat služeb překlada-
tele není vhodné. Znalost angličtiny 
je v  celém Dánsku na  velmi vysoké 
úrovni, v  jižní části Jutského polo-
ostrova je také běžná znalost něm-
činy. V  anglickém jazyce by měly být 
perfektní marketingové materiály 
a webové stránky. 

IV. Vyhněte se zdlouhavé prezentaci vaší 
společnosti, statistikám a  „nudným“ 
informacím. Upřednostňuje se ne-
formální, ale profesionální jednání. 
Dánové jsou velmi schopnými ob-
chodníky, ale jsou ochotni přistoupit 
i  na  kompromis. Za  úspěšný obchod 
považují takový, kde jsou obě strany 
spokojené – „win-win“.

V. Je pravděpodobné, že na  jednání 
bude přítomno více pracovníků 
dánské společnosti. Obracejte se 
na  všechny, o  novém dodavateli či 
obchodním partnerovi obvykle roz-
hoduje celý tým. Málokdy se stává, 
že by se dánští partneři rozhodovali 
okamžitě, věc bývá po  jednání v  ně-
kolika kolech prodiskutována v rámci 
celého týmu a společnosti. Jsou opa-
trní a  neradi riskují, obrňte se proto 
trpělivostí.

VI. Ptejte se, Dánové se budou ptát také! 
Kladení otázek je považováno za zna-
mení zájmu a  angažovanosti. Pokud 
byste dotazem narazili na  citlivé 

téma, odpověď nějak „zaobalí“, ale 
nebudou lhát. 

VII. S dánskými obchodními partnery je to 
o  dlouhodobé spolupráci, která vyža-
duje vzájemné poznání, porozumění 
a důvěru. Dánové vždy dodrží dohodu 
a  totéž očekávají i  od  vás. Při své ob-
chodní cestě se tedy maximálně snažte 
využít daný čas a  příležitost, případné 
pozvání na večeři přijměte. 

VIII. Pokud můžete, dodejte reference; vý-
znamnou hodnotu mají dánské, z  ji-
ných severských států či západoevrop-
ských zemí.

IX. Předtím, než jednání skončí, se ujis-
těte, že vy a váš dánský partner máte 
naprosto jasno o  budoucí spolupráci 
a  následných krocích, ideálně spo-
lečně sepište akční plán. Důležité zá-
věry musí být správně pochopeny.

X. Buďte připraveni na  dánský smysl pro 
humor, který je velice sarkastický. Často 
si dělají legraci sami ze sebe i  z  ostat-
ních, ovšem nemyslí to nijak zle.

DESATERO OBCHODOVÁNÍ S DÁNSKEM
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Rostislav Týn: 

Nejlépe se nám obchoduje se 
Skandinávci 
Víte, že sociologové dospěli k názoru, že Češi mají ke Švédsku mnohem 

blíže než ostatní národy střední Evropy? Možná i tato skutečnost nahrála 

opavské společnosti HON, když se pouštěla do severského teritoria. 

Podle rozsáhlého průzkumu s  názvem 
Studie evropských hodnot dospěli socio-
logové k  zajímavému závěru: v  některých 
zemích převládá systém hodnot, který ne-
odpovídá jejich geografické poloze. Ne ná-
hodou přispívá sdílení společných hodnot 
k výborným vztahům mezi skandinávskými 
firmami a opavskou společností HON.

Přes Švédsko k dánskému 
partnerovi

„Využili jsme dlouholetých efektivních kon-
taktů s  agenturou CzechTrade a  před třemi 
lety pod její záštitou zamířili do  Švédska 
na  největší subkontraktační regionální ve-
letrh strojírenství a  výroby strojů Elmia 
Subcontractor v  Jönköpingu. S  malými ná-
klady jsme mohli na společném stánku s dal-
šími českými firmami prezentovat vzorky 
a  navázat osobní kontakty, které při hledání 
zákazníků vždy preferujeme,“ vzpomíná ma-
nažer pro export Rostislav Týn.

Hned při této příležitosti oslovil zástupce 
HONu dánský výrobce elektrických, výš-
kově nastavitelných pracovních stolů, po-
krývající celý evropský trh. Dánové z  firmy 
MOVETEC v  rámci svého výrobního port-
folia právě vyvíjeli nový produkt a  hledali 
spolehlivého a pružného dodavatele, který se 

zabývá kovovýrobou. Oba subjekty propojily 
svůj inovativní potenciál a  za  půl druhého 
roku představily atraktivní výrobek s  vyso-
kou přidanou hodnotou odpovídající nejpřís-
nějším technickým a provozním předpisům. 
Velký zájem vzbudil nejen ve skandinávských 
zemích, kde zákon stanoví státní a  veřejné 
správě povinnost vybavit pracoviště ergono-
mickým nábytkem, ale díky přijatelné ceně 
a vysokým užitným vlastnostem také na dal-
ších evropských trzích.

Od tradičního nábytku 
ke kovovýrobě

Výrobce kancelářského nábytku se za dvacet 
let své existence zapsal do  povědomí svých 
kolegů i zákazníků po celé Evropě solidností, 
vysokou kvalitou a  flexibilitou. Před čtyřmi 
lety se česká rodinná firma rozšířila o  dce-
řinou společnost HON ‒ KOVO zaměřenou 
na vývoj a výrobu kovových součástí a kom-
ponent pro nábytkářství a  další průmyslová 
odvětví. „Jsme malosériový výrobce a  ob-
tížně jsme sháněli subdodavatele kovových 
částí naší nábytkářské produkce. Proto jsme 
se rozhodli zřídit vlastní výrobu. Naše úvaha, 
že s  dobře technicky vybavenou kovovýro-
bou najdeme odbyt nejen v České republice, 
ale i  v  zahraničí, byla správná,“ pokračuje 
Rostislav Týn.

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY

SKANDINÁVSKÉ DESATERO 
Rostislava Týna

I. Skandinávci jsou zvyklí na  otevře-
nost a diskuzi, velkou osobní odpo-
vědnost, ale i poctivost. 

II. Pokud je nezklamete, zůstanou 
vstřícní a velkorysí. 

III. Nelitujte času na osobní jednání.

IV. Buďte dochvilní, zpoždění považují 
za nezdvořilost.

V. Disciplinovanost, přesnost a preciz-
nost jsou samozřejmostí.

VI. Trpělivě hledejte společný konsen-
zus, ale nekritizujte zemi partnera 
a respektujte jeho soukromí.

VII. Zbytečně na  sebe neupozorňujte. 
Navzdory vysoké životní úrovni ne-
libě nesou projevy okázalosti. 

VIII. Skandinávci jsou velmi zdvořilí. 
Raději poděkujte víckrát.

IX. Ironické poznámky však většina 
z  nich považuje za  nevhodné nebo 
je bere doslova.

X. Neohlášenou návštěvu považují 
za neomalenost.
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Benefity ze společného 
know-how

„Skandinávští manažeři hledají spíše názoro-
vou shodu a jsou méně autokratičtí než české 
protějšky. Organizační struktura je plošší 
než česká a  mocenský přístup šéfa k  podří-
zeným je slabší,“ říká prezident Severské ob-

je velmi důležitá transparentnost podnikání, 
vzájemná důvěra, společenská odpovědnost 
a tzv. zelené hodnoty. Když jsme tyto inicia-
tivy začali prosazovat i  v  česko-skandináv-
ských vztazích, někteří z našich členů se obá-
vali, že nebudou mít u  ‚skeptických Čechů‘ 
velkou šanci. Mýlili se.“ Podle obchodního 
rady Švédského velvyslanectví v ČR Nikkiho 
Brandta by se Švédové, obecně považovaní 
za  dobré manažery, mohli od  Čechů leccos 
přiučit: jsou přesnější a  rychlejší v  komuni-
kaci i  rozhodování a  jejich manažeři se ne-
bojí tvrdých rozhodnutí. Podle švédských 
manažerů působících dlouhodobě v  ČR 
(od  roku 1990 zde založilo své pobočky 
téměř 300 švédských společností) Češi pra-
cují velmi tvrdě, nezabývají se nesmysly 
a  zbytečnostmi, nesnáší dlouhá, neproduk-
tivní jednání a hodnotí lidi na základě jejich 
schopností, kvalifikace a činů.

Přednosti tzv. skandinávského stylu v podni-
kání a obchodu oceňuje po letech zkušeností 
s různými regiony Evropy také Rostislav Týn: 
„Se Skandinávci se nám obchoduje nejlépe. 
Naše vztahy fungují na  základě respektu 
a vzájemné důvěry. Uvědomují si, že být od-
povědný znamená dopustit se čas od  času 
i  chyb. Nehledají však viníka, ale řešení. 
Know-how vyvíjíme společně, průběžně se 
informujeme o  svých nápadech a  hledáme 

pro produkt ta nejvhodnější řešení. Snáze tak 
čelíme velké konkurenci.“ 

Dánský partner, který je spolumajitelem 
firmy na  výrobu motorů a  ovladačů v  Číně, 
dodává po přísné kontrole kvality tyto kom-
ponenty do Opavy, kde s využitím vlastních 
kovových součástí kompletují finální vý-
robky. Nejde ale o prostou montáž, jak by se 
mohlo na  první pohled zdát, ale o  měsíční 
výrobu a  kompletaci 500 celků s  vysokou 
přidanou hodnotou, po  nichž je v  prodejní 
síti MOVETEC velká poptávka. „Chytré“ 
stoly s  elegantním designem splňují nejen 
přísné provozní a zdravotní normy, ale i po-
žadavky na  snadnou konstrukci a  manipu-
laci. Celý inovativní produkt se distribuuje 
v balení o  rozměrech pouhých 40 x 80 x 15 
centimetrů. 

Společný dánsko-český byznys přináší pod-
nikavému HONu dvojí efekt: zakázky pro 
kovovýrobu a  příležitost prodávat špičkové 
zboží ve Skandinávii, kde Opavští nemají svá 
firemní zastoupení, a v brzké době také v re-
gionu Česka, Slovenska a ve Slovinsku. 

Štěstí přeje připraveným

Další perspektivní příležitost přinesl společ-
nosti HON veletrh Elmia loni. „Oslovila nás 
švédská firma Breis & Co AB, která dodává 
na trhy USA a celé Evropy speciální pracovní 
stoly pro lékaře na  prohlížení rentgenových 
snímků, a  nabídla nám kooperaci při jejich 
vývoji a výrobě. Po vstupních jednáních jsme 
jim předložili prototyp výrobku s  návrhy 
na  další konstrukční vylepšení. V  současné 
době jsme s nimi uzavřeli smlouvu na roční 
dodávku dvou set finálních celků,“ vysvětluje 
Rostislav Týn. 

Firmu Breis tvoří tandem švédských tech-
niků bez stálého administrativního zázemí 
s  racionálními smluvními vazbami na  sub-
dodavatele. K velmi štíhlé organizační struk-
tuře podnikatelských subjektů vede Švédy 
mimo jiné i fakt, že při opětovném přijímání 

pracovníků musí upřednostnit propuštěné 
zaměstnance. Někdy však tato legislativní 
norma zužuje zaměstnavateli prostor pro 
výběr nejlepších uchazečů, a  brzdí tak jeho 
rozvoj. V opavském HONu objevili Švédové 
partnera podle svých představ: flexibilního, 
spolehlivého a  korektního, s  odborně zdat-
ným, kreativním týmem a moderní ekologic-
kou výrobou, na niž kladou velký důraz.  

HON a.s. 
Opavská rodinná firma se stoletou 

tradicí se v  posledních dvaceti letech 

vyprofilovala jako přední tuzem-

ský výrobce kancelářského nábytku 

a  interiérových doplňků. Pod znač-

kou HON – nábytek s.r.o. dodává na 

trh zakázkový kancelářský nábytek 

HOBIS a EXNER. 

HON – KOVO s.r.o.
Dceřiná společnost byla založena 
v  roce 2007 jako nejmladší člen sku-
piny HON. Zabývá se výrobou kovo-
vých dílů a  součástí nábytku značek 
HOBIS a  EXNER, nabízí zakázko-
vou výrobu, vývojové a  konstrukční 
služby na přání zákazníka. Aby mohla 
uspokojit rychle rostoucí zájem tu-
zemských i  zahraničních odběratelů, 
musela dokonce v  krátké době rozší-
řit výrobu, postavenou na  třicetičlen-
ném kvalifikovaném týmu, nejmo-
dernějších technologiích a  softwaru, 
do dvousměnného provozu. 

Sortiment s  logem HON je vyhle-
dáván zákazníky na  Slovensku, 
v  Maďarsku, Rakousku, Německu, 

Bulharsku, Skotsku, Francii i  v  afric-
kém Mali. 
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Za polskou expanzí OHL ŽS  
stojí i CzechTrade
Tři kontrakty o  celkovém objemu téměř 250 milionů eur, některé z  nich už úspěšně 

realizované. To je bilance intenzivní spolupráce akciové společnosti OHL ŽS s varšavskou 

kanceláří agentury CzechTrade. „První kontakty na  polském trhu, s  nímž jsme dosud 

neměli žádné zkušenosti, nám pomohl navázat vedoucí varšavské kanceláře CzechTrade. 

Doporučil nám spolehlivé společnosti, přičinil se o  rychlou registraci naší pobočky 

na  polském území a  zajistil hladký průběh komunikace s  tamější státní správou,“ 

konstatuje inženýr Karel Praveček z polského zastoupení OHL ŽS.

Začátky na domácím trhu 

-
desátých letech etablovala jako lídr v  ob-
lasti modernizací železniční infrastruktury 
v  České republice. „Po  upevnění svého 
postavení doma jsme se na  konci minu-
lého století zaměřili na  jednotlivé zajímavé 
projekty na  trzích jihovýchodní Evropy. 
Současně jsme dlouhou dobu zvažovali také 
vstup do velkého a perspektivního polského 
teritoria. Klíčový moment nastal, když 
bylo Polsko připraveno čerpat prostředky 
z  Evropské unie na  rozvoj své železniční 
sítě,“ vzpomíná generální ředitel a  před-

„Velkou naději vkládáme do  projektů sou-
visejících s přípravami fotbalového šampio-
nátu 2012, ať už v Polsku nebo na Ukrajině, 
a  s  čerpáním prostředků z  operačních 

programů EU do  roku 2014, které jsou ur-
čeny na  modernizaci mezinárodních želez-
ničních tranzitních koridorů.“ 

S CzechTrade do Polska

Rozhodnutí vstoupit na  polský trh zrálo 

Zlom nastal před dvěma lety, kdy předsta-
venstvo firmy přijalo záměr zřídit v Krakově 
organizační složku. „Náš zájem se sou-
středil na  budování koridoru E 30, který 
spojuje Německo a  Ukrajinu v  jižní části 
Polska. Vydali jsme se standardní cestou. 
Chtěli jsme zřídit provozovnu na  území 
Polska a  vytvořit si potřebný právní rá-
mec,“ říká Karel Praveček. „Využili jsme 
nabídku dlouhodobé asistence vedoucího 
zahraniční kanceláře CzechTrade v  Polsku 

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY

železniční stavby na  jihu Polska, jejichž 

SŽDC. Ve druhé polovině loňského roku 

se jednalo o  zakázku v objemu 200  mi-

lionů Kč – rekonstrukci jednoho z  ná-

kladní dopravou nejvíce zatížených úseků 

polských železnic v katovické aglomeraci. 

Dále jde o  modernizaci dvou úseků me-

zinárodního dopravního koridoru E 30, 

který spojuje západní a východní Evropu, 

v celkové hodnotě téměř 7 miliard korun.
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Jiřího Banota a  uvítali jsme neocenitelnou 
výhodu využití zázemí a servisu CzechTrade 
v  počátcích působení v  Polsku. Byli jsme 
mile překvapeni rychlým a  komplexním 
servisem při zařizování registrace pobočky 
a  vedení účetnictví, pružným poskytová-
ním základních marketingových informací 
a  údajů o  klíčových hráčích a  majetkových 
vazbách na  zahraniční investory. Od  jara 
2009 si nás jako klienta ,vypiplal‘ tak, že 
jsme již na podzim téhož roku mohli vstou-
pit do  prvních tendrů. Nabídkové tempo 
vyvrcholilo v  létě 2010, naše spolupráce 
však nekončí.“ 

Karel Praveček oceňuje také symbiózu var-
šavské kanceláře CzechTrade s  velvyslanec-
tvím České republiky v Polsku. „Velvyslanec 
Jan Sechter svou účinnou podporou dodává 
snažení českých firem na polském trhu ne-
zbytnou vážnost u  místních obchodních 
partnerů,“ dodává.

která je součástí mezinárodní španělské sta-

informace o  španělských firmách etablují-
cích se na  polském trhu. Španělsko podle 
Karla Pravečka před pár lety zažilo díky pro-
středkům Evropské unie investiční boom 
a nadbytek kapitálu využilo mj. na podporu 
zahraničních akvizic. Před časem se velké 
španělské společnosti vydaly nakupovat 
do  Polska a  dnes tam šest největších firem 
vlastní právě Španělé. Tato skutečnost vý-
znamně ovlivňuje strategická rozhodnutí 
firmy i  účast v  tendrech, pro něž jsou per-
fektní analýzy trhu nezbytné. 

Polský fenomén nejnižší ceny

Jiří Banot i  Karel Praveček se shodují 
v  tom, že základním předpokladem úspě-
chu u  polských partnerů je nepřetržité 

budování vzájemné důvěry. „Musíte jim 
dokázat, že vám nejde jen o  pár staveb, ale 
o  dlouhodobou spolupráci. To mě nepře-
kvapilo, je to obdobné jako u  nás i  jinde. 
Čemu jsem však zpočátku ani nechtěl věřit, 
to je neustále se snižující úroveň cen, které 
tam jednotliví účastníci tendrů nabízejí. 
Museli jsme permanentně vyhodnocovat 
jednotlivé nabídky a  ověřovat, že místní 
subdodavatelé provedou práce v  odpoví-
dající kvalitě. Vytvořit přitom ještě nějaký 
zisk byla téměř alchymie. Prosadili jsme se 
v projektech typu ‚projektuj a  stav‘, u nichž 
je možné po důkladné analýze potřeb inves-
tora ve  spolupráci s  projektantem připravit 
realizaci, která kopíruje nabídnutou cenu. 
Počítali jsme přitom i  s  vlastními kapaci-
tami, které se nám na českém trhu uvolnily. 
Rozhodující roli hrála také blízkost staveb 
u našich hranic. 

Doufáme, že nyní po  ‚zamrznutí‘ výstavby 
padesáti kilometrů rozhodujícího úseku 

byla svěřena čínskému konsorciu Covec 
za  nabídnutou dumpingovou cenu, se nyní 
klima v  polském stavebnictví vrátí k  nor-
málu. Každá kvalitní práce s použitím kva-
litního materiálu má svou hodnotu. Jediné, 
alibistické kritérium nejnižší ceny bude opět 
nahrazeno komplexnější škálou,“ dodává 

Vždycky je co zlepšit

Povědomí našich firem o  tom, jak si jejich 
čeští konkurenti či spolupracující společnosti 
z oboru vedou v zahraničí, není zrovna ide-
ální. Zpravidla si ke  své škodě každá „hraje 
na  vlastním písečku“. „Všichni se známe 
z domácího trhu, ale venku děláme, že se ne-
známe. Je to škoda, leccos by šlo společnými 
silami lépe. Například s  projektovou, inže-
nýrskou a dodavatelskou společností SUDOP 

spolupracujeme v ČR, ale o  jejích aktivitách 
v Polsku jsme nic nevěděli,“ konstatuje Karel 
Praveček. „Jiří Banot proto propojil regio-
nální zástupce obou společností a zprostřed-
koval vzájemnou výměnu zkušeností, která 
pomáhá všem.“

Sám Jiří Banot ke  spolupráci dodává: 
„Považuji za  důležité, aby nás firmy ne-
ztrácely z  hledáčku a  zprávy neukládaly 
navždy do  šuplíku, když případ skončí. 
Dobré výsledky přináší jen dlouhodobě 
budované vztahy, vzájemná důvěra a  ote-
vřená komunikace. Právě proto přinesla 

Její zástupci v  Polsku předvedli výjimečné 
pracovní nasazení a smysl pro efektivní tý-
movou práci.“  

OHL ŽS, a.s.
Firma s  více než padesátiletou tradicí 

patří k  největším a  nejvýznamnějším 

stavebním společnostem v  České re-

publice. Podniká také v  Bulharsku, 

Černé Hoře, Chorvatsku, Bosně 

a  Hercegovině, Maďarsku, Polsku, 

Ázerbájdžánu či na Slovensku. 

ŽS, a.s., potvrdila společnost v  roce 

2006 svou příslušnost k  meziná-

rodní španělské stavební a  investiční 

již od roku 2003. Mezi její nejvýznam-

nější aktivity patří modernizace pře-

devším železničních koridorů, ale také 

silničních tahů a  tramvajových tratí. 

V  nejbližší budoucnosti se hodlá po-

dílet rovněž na budování soustavy vo-

dohospodářských staveb v evropském 

regionu.
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Zdeněk Pavlíček: 

Průmyslový design je skutečnou 
šancí pro výrobce
Design je u  nás stále ještě vnímán především jako umění. Jeho největší 
strategický potenciál se však skrývá v oblasti inovací průmyslu a služeb. Kde 
vidí Achillovu patu systému podpory exportních aktivit malých a  středních 
firem obchodník s průmyslovým designem, jsme se zeptali Zdeňka Pavlíčka 
ze studia Divan Design.

Jak dlouho se zabýváte komerčními 
aktivitami v oblasti designu?

Patnáct let, z toho dvanáct jako spolumaji-
tel studia Divan Design.

Liší se inovativní proces v pojetí 
obchodníka a designéra?

Z  pohledu obchodníka s  designem bude 
pravděpodobně komerčnější. Rovnou 
cílí na  to, co je výhodné pro zákazníka 
a  tvůrce. Zde se moje činnost prolíná se 
službami agentury CzechTrade.

Zaznamenal jste za dobu svého 
působení změny v přístupu 
českých firem k designu?

U větších prakticky žádné, od svého vzniku 
běžně používaly marketingové metody 
a  sledovaly světové trendy. Jiné to bylo 
u  menších firem. Přímý marketing v  mém 
oboru byl pro ně naprostou novinkou 
a bylo třeba zasvěcovat potenciální klienty 
do  problematiky z  gruntu. Nyní již o  nás 
větší byznys ví a menší si může informace 
opatřit například prostřednictvím agen-
tury CzechTrade. Přesto bych rád zdůraz-
nil, že Divan Design nejsou jen „Frolíkova 
zdravotní lůžka“, i  když nás tato skvělá 
reference nesmírně těší. Pohybujeme se 

v širokém spektru oborů, zubními kartáčky 
počínaje a dopravními prostředky konče. 

Neobávají se menší zadavatelé 
investic do projektu, který může být 
pouze příslibem větších zisků?

Někdy váhají do  doby, než získáme jejich 
důvěru. Mnohdy nemají připraven ani 
koncept zadání a  chtěli by vidět výsledek 
hned zpočátku, aby se mohli správně roz-
hodnout. Ale tak to nefunguje. Můžeme 
jim pouze předložit naše reference a slíbit, 
že pro úspěch uděláme maximum. Proces 
tvorby, nákladů a potenciálního přínosu si 
musí zadavatelé vyhodnotit sami a rozhod-
nout se, zda podstoupí riziko. Chápu jejich 
obavy, protože vývojové procesy nejsou 
levné, a  pokud inovace na  trhu neuspěje, 
mohou již investice do příprav, které u ná-
ročnějších projektů trvají až dva tři roky, 
firmu poškodit. 

V čem se skrývá největší přidaná 
hodnota průmyslového designu?

Umění průmyslového designu je hle-
dání výhod, které ti před námi opomněli. 
Výtvarný designér běžně nabízí nové tvary 
a  emocionální zážitky, ale od  průmyslo-
vého designéra se očekává ještě bonus, 
tzv. přidaná hodnota. Proto musí mít zna-
losti moderních technologií a  materiálů 
a dobré povědomí o vývoji na trzích, využít 
svých zkušeností z  průběhu tohoto pro-
cesu, rozklíčovat pravděpodobné vývojové 
trendy a  s  předstihem se na  ně připravit. 
Divan Design se vždy snažil být o  krok 
před ostatními a  uplatňovat to, co se dnes 
nazývá inovacemi. Snažíme se poskytovat 
zákazníkovi ještě něco víc, než očekával. 
Se změnou formy dodáváme i nový obsah. 
Aniž bych chtěl podceňovat jiné obory, 
mrzí mě, že se v naší ekonomice stále ještě 
nedostává průmyslovému designu po-
třebného pochopení a  morální i  finanční 

podpory. Smysluplné využití finančních 
prostředků v této oblasti by se transformo-
valo i do vyšších zisků státního rozpočtu. 

Co chápete pod spojením 
komerční design?

Mezi designem komerčním a  průmyslo-
vým je velmi tenká hranice daná užitnými 
vlastnostmi, estetikou a  náklady. Pokud 
preferujete jen úspory, ohrozíte předmět 

ROZHOVOR

Umění průmyslového 
designu je hledání 
výhod, které ti před 
námi opomněli.

Zdeněk Pavlíček

Před dvanácti lety založil studio Divan 

Design společně s  Ivanem Dlabačem, 

dnes je spoluorganizuje a  stará se pře-

devším o  obchodní záležitosti. Opírá 

se přitom o  své dlouholeté zkušenosti 

v obchodě, marketingu a službách. 
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nefunkčností a  nepřitažlivostí, v  opačném 
případě je zase příliš drahý. Musíte hledat 
vyvážený poměr, abyste dal firmě do  ruky 
argumenty a  zboží, jež dokáže dobře pro-
dat. Cílem komerčního designu je stav, kdy 
se z  jedinečného stanou široce poptávané 
výrobky. 

Na svých webových stránkách píšete, 
že se řídíte principem kreativní inovace. 
Kdy je podle vás inovace kreativní?

Je kreativní, když je kreativní designér. 
Jeho role v  inovativním procesu je neza-
měnitelná. Každému z nás denně proběhne 
hlavou řada inovativních myšlenek, ale 
na  rozdíl od  nás je designér vnímá a  po-
drží si v  hlavě, vyhodnotí a  nadějné roz-
vine. Tajemství designérů studia Divan 
Design Ivana Dlabače a  Filipa Streita se 
skrývá ve schopnosti spojit s touto předsta-
vou změny funkce předmětu, odhalit jeho 
další možnosti a v krátkém čase vyhodno-
tit reálnost myšlenky. Průmyslový designér 
musí mít navíc multioborové myšlení. Jeho 
úloha je velmi náročná. Přitom na  práci 
designéra je vynakládáno méně prostředků 
než na  samotnou realizaci návrhu. S  ohle-
dem na  tyto skutečnosti a  očekávání za-
davatele je zodpovědnost designéra velká. 
Schopný podnikatel a vizionář, jako je na-
příklad právě Zbyněk Frolík, jednatel firmy 

z těchto předností vytěžit maximum. 

Jak hodnotíte státní podporu 
průmyslového designu?

V  kontextu potenciálního přínosu z  daní 
prosperujících podniků ji považuji za  ne-
dostatečnou. Povědomí o  něm nemá ani 
veřejnost.

Jak dlouho spolupracujete 
s agenturou CzechTrade?

Od  zahájení projektu Design pro export, 
tedy již třetí rok. Vzájemně konzultu-
jeme postupy a  jsme zařazeni v  Adresáři 

designérů agentury CzechTrade, v němž si 
nás firmy vyhledávají.

A vaše vzájemné vztahy?

Považujeme je za dobré. Snažíme se o  spo-
lečný cíl: prohloubit podporu průmyslo-
vého designu, protože jeho role v marketin-
gové strategii není všemi podnikatelskými 
subjekty ani státem dostatečně doceněna. 
Některé menší firmy si s myšlenkou na prů-
myslový design jen hrají, ale nemají o  jeho 
využití jasné představy, jiné mají třeba 
špatnou zkušenost. Proto jim nabízíme své 
služby, jež jim pomohou odhalit jeho skryté 
možnosti.

Jak je zjistíte, pokud o nich 
firmy samy neví?

Je to náročné a  právě v  tom spočívá naše 
know-how. Při vzájemných konzultacích si 
často sami zadavatelé uvědomí, že i prosté 
nápady mohou mít velkou cenu.

Jaká je pozice českého designu ve světě?

To se dá těžko posoudit, protože i design je 
dnes globální záležitostí. Například Mekka 
designu – Itálie – těží ze své jedinečné 
pověsti, ale běžně tam pracují designéři 
z  různých zemí včetně Čechů. Jako český 
obchodník a  spolumajitel studia Divan 
Design bych rád upozornil na  přesvěd-
čivý důkaz o kvalitě našeho designu. Když 
kolega Dlabač před mnoha lety použil 

dveře na  zahraniční trhy a  ovlivnit svě-
tové trendy. Největší světový výrobce lůžek 
Hill-Rom použil tento prvek až sedm let 
poté. V této souvislosti se nabízí myšlenka, 
zda by se český design nemohl stát rovněž 
zajímavým vývozním artiklem. 

Děkujeme za rozhovor.

DESIGN PRO EXPORT

4141
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DESIGN PRO EXPORT

Lůžko, které léčí
Společnost Linet, přední český inovátor, přišla na trh s unikátním lůžkem, vybaveným revoluční 

technologií bezkontaktního snímání vitálních funkcí. Sofistikované systémy zabudované 

do  rámu dokáží u  pacientů včas rozpoznat odchylku v  dechových a  srdečních aktivitách 

a okamžitě vyrozumět ošetřující personál. 

Za  špičkovým výrobkem se skrývá tříletá 
spolupráce firmy s  Univerzitou Hradec 
Králové, pražským IKEMem a  studiem 
Divan Design. Vestavěné senzory snímají 
mechanické reakce těla a  matematické fil-
try zprostředkovávají do centrálního moni-
toru přesné údaje o dechové a tepové frek-
venci pacienta. Senzory zachycují celkový 
pohyb nemocného. Výrobce však připra-
vuje i  další funkce, jako je měření tělesné 
teploty, střevní peristaltiky, změn srdeč-
ního výdeje a  indikátorů, jež mohou včas 
upozornit například na vznik dekubitů.

Spolupráce s vizionářem

Nová generace inteligentních lůžek využívá 
mj. automatického náklonu, který rozši-
řuje možnosti postranního polohování. 
Třicetistupňový náklon do stran je důle-
žitým terapeutickým prvkem při řízené 
plicní ventilaci. Designérem projektu je 
studio Divan Design, které se do  širokého 
povědomí zapsalo třeba také motocyklem 
JAWA 650 Style či atypickými PET lah-

začala před dvanácti lety lůžky Multicare 
s  průhlednými postranicemi,“ vysvětluje 
Zdeněk Pavlíček, spolumajitel studia Divan 
Design. „S  nimi Zbyněk Frolík, vůdčí 

trhy díky kvalitě a osobitému designu. 
Nyní nově navržený Multicare 2 předsta-
vuje světovou špičku v oboru. Od prvního 

přetransformoval z  čistě profesního k  sr-
dečnímu. Zbyněk Frolík je nevysychající 
gejzír nových nápadů, z  nichž některé ani 
nejdou zakomponovat do  projektu hned; 
s  takovým předstihem přemýšlí. Snažíme 
se zachytit jeho vize a  vytvořit pro ně při 
designérském rozpracovávání konceptu 
prostor. K realizaci dozrají až po čase.“

Kromě vynikajících technických parame-
-

sluhy, což ocení každý zákazník. Také cena 
výrazně nepřesahuje cenu klasického lůžka 
pro intenzivní péči. Odezva je proto obrov-
ská. V nejbližší době se počítá s distribucí 
až deseti tisíc lůžek vybavených touto tech-
nologií ročně.

Studio Divan Design je mimo jiné spojeno 
i  s  dalšími výrobci zdravotnické techniky. 
Například v  současné době pracuje na  vý-

POZVÁNKA

INDEX 2011 
Dubaj, Spojené arabské emiráty

22.–25. 10. 2011

Největší a nejvýznamnější veletrh interiérového vybavení, nábytku, doplňků, včetně 
osvětlovacích těles a křišťálového skla na Středním východě a v Asii s účastí světových 
výrobců, velkoobchodníků, dealerů a distributorů z cca 50 zemí.

100% DESIGN SHANGHAI
INTERNATIONAL HOME DECOR & DESIGN (IHDD)
Šanghaj, Čína

3.–5. 11. 2011

Šanghaj je v současnosti barometrem největšího obchodního trhu na světě, stejně 
jako ideálním místem pro představení nejžhavějších světových značek a trendů. 
Nepropásněte možnost prezentovat své výrobky v národní expozici pod hlavičkou 
CzechTrade, která je umístěna v centrální hale výstaviště.

Více informací: zuzana.sedmerova@czechtrade.cz
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FRANŠÍZING

Jan Brejcha 

Jak získat správného franšízanta
Ke  sto padesáti franšízovým konceptům v  České republice přibude letos 

dalších dvacet, přičemž roste podíl českých firem. Trade Review sleduje tento 

trend, a pokračuje proto v seriálu článků o franšízingu. 

Pět nejčastějších příčin 
konfliktů

Konflikty mezi franšízorem a  franšízantem 
nelze nikdy zcela vyloučit. Některé mo-
hou mít dokonce pozitivní dopad na  vzá-
jemný vztah obou podnikatelů. Konflikt je 
nezbytnou součástí zdravého obchodního 
vztahu, avšak příliš mnoho rozporů a nedo-
rozumění škodí. Proto je lepší snažit se jim 
předcházet.

I. Neznalost franšízového partnera

Franšízový vztah je často přirovnáván 
k  manželství. Pokud si tedy vyberete ne-
vhodného partnera, bude soužití velmi 
těžké. Proto jako základ úspěchu a předpo-
klad dlouhodobé spolupráce lze doporučit 
důkladnou analýzu partnerova hospoda-
ření, cílů a procesů.

Franšízant, který se nedostatečně seznámí 
s podnikatelským modelem, bude mít nere-
alistická očekávání, nedostatečné výsledky, 
nebude podporovat franšízový systém. 
Výsledkem bude stále se zhoršující vztah 
s franšízorem a následný konflikt.

II.  Špatně nastavený proces 
výběru franšízanta

Nesprávně definovaný proces výběru franší-
zanta povede k volbě nevhodného partnera 
a  k  následnému nedorozumění. Zkušení 
franšízoři proces výběru franšízanta neu-
stále vylepšují a  přizpůsobují měnícím se 
podmínkám a také nabyté zkušenosti. 

Pokud je franšízor nezkušený, ponechá vý-
běr na externí firmě. Ta je často motivována 
jinak než franšízor, a  franšízantům realitu 
přikrášluje s  cílem získat je pro koncept co 
nejdříve. Někteří franšízoři mohou také vo-
lit rychlý postup výběru franšízanta, aby zís-
kali chybějící finanční zdroje. To je ovšem 
krátkozraká strategie, která se franšízorovi 
nemůže nikdy vyplatit.

III. Špatná komunikace

Pokud dostávají franšízanti včas a průběžně 
informace, zvyšuje se efektivita práce a do-
chází k rychlejší akceptaci případných změn 
konceptu. Franšízanti by měli být zapojeni 
do  výměny informací nejen s  „centrálou“, 
ale, jak vyplývá z  průzkumů provedených 
v Austrálii, úspěšní franšízoři podporují vý-
měnu zkušeností a  znalostí mezi různými 
franšízanty v rámci sítě.

IV.  Nedostatečné informování 
o změnách na trhu

Franšízanti by měli být průběžně informo-
váni franšízorem o  důležitých změnách 
na  trhu, které mohou mít dopad na  spo-
lečné podnikání. Jedná se například o vstup 
nových konkurentů, změny legislativy 
a podobně.

V. Nenaplněná očekávání franšízanta

Možnou příčinou konfliktu mohou být 
také změny v  osobní situaci franšízanta. 
Nejčastěji se jedná o  nenaplněná očeká-
vání jistého komfortu a  životního stylu, 
a to na základě informací, které mu poskytl 
franšízor.

Jak se tedy vyhnout konfliktu 
a získat toho správného 
franšízanta?

Z  průzkumů vyplývá, že nejlepší cestou je 
průběžná, otevřená a  včasná komunikace 
obou podnikatelů. Před podpisem fran-
šízové smlouvy by si obě strany měly dů-
kladně vyjasnit svá očekávání a své role.

Franšízant je klíčem k  úspěchu franší-
zového podnikání. Úspěšné franšízové 
koncepty se na  tuto fázi franšízového 
podnikání zaměřují a  svého budoucího 
obchodního partnera si velmi pečlivě vybí-
rají. Pokud si franšízor vybere nevhodného 

franšízanta, může to být velmi drahá 
chyba, která franšízora někdy svede z cesty 
za  jeho cílem, v nejhorším případě jej při-
vede ke krachu.  

Jako úspěšný model  

pro výběr franšízanta  

se osvědčilo, pokud 

franšízor:

1 .  stanoví velmi podrobná kritéria výběru 
franšízanta, která neustále upřesňuje;

2 .  vybírá franšízanta v několika fázích;

3.   nabídne franšízantovi životaschopný 
koncept;

4.   vybírá jen ty franšízanty, kteří mají 
dostatečný kapitál pro rozjezd 
podnikání;

5.   vybírá tak, aby byl vzájemný obchodní 
vztah pro obě strany dlouhodobě 
výhodný.

Jan Brejcha je obchod-
ním manažerem pražské 
kanceláře vládní agentury 
Austrade. 

Článek byl zpracován ve  spolupráci 
s  australským vzdělávacím a  výzkum-
ným centrem Asia-Pacific Centre for 
Franchising Excellence. 
Více informací: www.franchise.edu.au
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Pojištění EGAP může sehrát při exportu

rozhodující roli
British Exporters Association zařadila loni EGAP mezi nejvíce inovativní vývozní úvěrové 
pojišťovny na  světě. Do  této vybrané společnosti se dostal v  podkladové studii pro 
diskusi o dalším vývoji svého britského partnera Export Credit Guarantee Department 
(ECGD). Z  maximálně možného počtu deseti bodů udělovaných za  poskytované 
služby získal devět, zatímco ECGD pouze pět. Pro EGAP to znamenalo místo mezi třemi 
nejlepšími. Průměr byl přitom, podle výsledků zveřejněných v časopise Trade Finance 
Magazine, mírně přes sedm bodů. 

Podporujeme inovace

jsme neusnuli na  vavřínech a  snažíme se 
i  nadále přicházet s  novými typy pojištění 
se státní podporou. Aktuálně je to napří-
klad možnost využití předexportního úvěru 
na  financování komerčního vývoje vý-
sledků vědy a výzkumu, tedy cesty od dob-
rého nápadu v  podobě patentu nebo prů-
myslového či užitného vzoru k  tuzemské 

výrobě, která je určena převážně na export. 
Touto modifikací už zavedeného typu pojiš-
tění chceme maximálně podpořit český vý-
voz s vysokou mírou přidané hodnoty. 

Vycházíme přitom z požadavků praxe a z do-
savadních zkušeností, které jsme v  posled-
ních letech získali s  pojišťováním úvěrů 
na předexportní financování, zejména v pří-
padě malých a  středních podniků. A  právě 
hlavně pro tento segment firem je naše 

poslední novinka v portfoliu pojistných pro-
duktů se státní podporou určena. Otevírá 
cestu k bankovnímu úvěru na profinancování 
všech vývojových aktivit vedoucích buď k vý-
vozu zboží nebo k prodeji práv k duševnímu 
vlastnictví. Předmětem duševního vlastnictví 
se přitom rozumějí výstupy ve  formě regis-
trovaných objevů nebo vynálezů, užitných 
nebo průmyslových vzorů a  s  nimi souvise-
jící know-how, které je výsledkem výzkumné, 
vývojové nebo projekční práce. 

NÁŠ PARTNER

Vlastimil Nesrsta 

Pro poskytnutí pojištění bankovního 
úvěru na financování komerčního vývoje 
výsledků vědy a  výzkumu musí žadatel 
předložit několik základních dokumentů:

 Předběžné kalkulace a ověření 
návratnosti

 Plánované finanční výkazy

 Harmonogram průběhu prací a výdajů

 Cash-flow na základě kontraktu

 Zajištění splácení úvěru

 Expertní posouzení záměru na vývoj

 Reference vývojového pracoviště

 Sjednání vývozní smlouvy

 Hodnocení bonity zahraničního 
kupujícího

Měl by mít v ruce také úvěrovou smlouvu 
s bankou nebo alespoň prokázat, že o ní 
jedná a  že banka posuzuje výchozí pod-
mínky pozitivně. 

Bližší informace, včetně kontaktů, lze získat 
na webových stránkách www.egap.cz.
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NÁŠ PARTNER

Komplexní ochrana pro 
exportéry i investory

-
plexní úvěrovou pojistnou ochranu, v  níž 
nechybí nic, co by exportéři a  případně 
i  investoři mohli potřebovat. A  podmínky 
jsou zcela srovnatelné s  těmi, které mají 
jejich konkurenti ve  vyspělých evropských 
zemích.

Neztraťme náskok před 
konkurencí

Na  základě analýzy vývoje v  posledních le-
tech a  aktuálních informací od  exportérů 
a  bank očekáváme, že i  nadále poroste zá-
jem o  trhy mimo Evropskou unii, a  tedy 
i zájem o pojištění vývozních rizik se státní 
podporou. Současně předpokládáme, že 
čeští exportéři budou na těchto trzích vysta-
veni rostoucí konkurenci ze strany vývozců 

měla za  následek určité omezení jejich ak-
tivit, které se našim exportérům podařilo 
vcelku dobře využít, zejména v Rusku, a zís-
kat celou řadu velkých a dlouhodobých kon-
traktů. Svou roli v  tom sehrála i  naše sada 
dočasných protikrizových opatření v  čele 
s  mimořádně zvýšeným pojistným krytím, 
v  některých případech až stoprocentním. 
Se známkami hospodářského oživení se 
však konkurence vehementně vrací na  per-
spektivní trhy, a  tak bude ještě více záležet 
nejenom na  kvalitě a  dodacích termínech, 

ale také na  celém předivu finančních a  po-
jistných vztahů, které „obalují“ jednotlivé 
nabídky a mohou v tendrech sehrát velkou, 
někdy i rozhodující roli.  

Ing.  Vlastimil Nesrsta je 
ředitelem odboru PR a  ko-
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Vývozní odběratelské úvěry

Předexportní financování
Ostatní vývozní úvěry

Investice

Úvěry na investice

Výrobní rizikoBankovní záruky

Aktivní zajištění

Pojistné smlouvy podle typů pojištění v roce 2010

Typy pojištění se státní podporou 

1. Pojištění úvěrů 

V  posledních letech nejčastěji vývoz-

ních odběratelských, kdy banka zaplatí 
českému vývozci a  dlužná částka je poté 
v  pravidelných termínech daných úvě-
rovou smlouvou splácena zahraničním 
odběratelem. V  některých případech 
je příjemcem úvěru a  následně dlužní-
kem banka zahraničního odběratele. 
Splatnost je delší než 2 roky a  zahraniční 
dovozce musí zaplatit minimálně 15 % 
předem. Dále pojišťujeme vývozní do-

davatelské úvěry jak krátkodobé, tak 
středně- a  dlouhodobé. V  tomto případě 
se nejedná o  bankovní úvěr, ale o  odklad 
platby, který český vývozce poskytuje za-
hraničnímu odběrateli. Modifikací je po-
jištění bankou financovaného vývozního 
dodavatelského úvěru, které umožňuje 
bance odkoupit od  vývozce pohledávku 
za  zahraničním odběratelem. Pro vý-
vozce to znamená, že dostane zaplaceno 
podstatně dřív, než zahraniční odběratel 
uhradí dluh. Patří sem také již zmíněné 
pojištění úvěru na  předexportní finan-

cování, kdy se v  základní podobě jedná 
o  financování výroby pro export a  v  pří-
padě pozitivní zkušenosti s daným vývoz-
cem není vyloučeno financování investice 
do  výroby pro export. Nabídku doplňuje 
pojištění úvěru na  financování investic 
českých právnických osob v zahraničí. 

2. Doplňkové produkty

Nejvíce využívaným je pojištění ban-

kovních záruk vystavených v  souvislosti 
s  exportním kontraktem. Nejčastěji vy-
stavují banky záruky za  nabídku českého 
vývozce (Bid Bond), za  vrácení akontační 
platby od zahraničního dovozce (Advance 
Payment Bond) a  za  řádné provedení 
smlouvy o  vývozu (Performance Bond). 
Mezi ostatní typy pojištění dále patří po-
jištění investic v zahraničí, tedy jakékoliv 
majetkové hodnoty poukázané do  zahra-
ničí v  souvislosti s  hospodářskými aktivi-
tami českého investora. Uzavřením pojiš-
tění výrobního rizika se vývozce chrání 
proti ztrátám v  důsledku zrušení nebo 
přerušení smlouvy o  vývozu ze strany za-
hraničního odběratele v  průběhu výroby. 
Pojištěním prospekce trhu se zase kryje 
proti ztrátám v  důsledku úplného nebo 
částečného neúspěchu prospekce bez 
ohledu na  to, zda na  ni použije vlastní 
prostředky nebo úvěr. Tento typ pojištění 
je určen především pro malé a  střední 
podniky. A nechybí ani pojištění potvrze-

ného akreditivu. 

EGAP podporuje cestu 
od dobrého nápadu 
v podobě patentu 
nebo průmyslového 
či užitného vzoru 
k tuzemské výrobě, 
která je určena 
převážně na export.
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Jak si zřídit zastoupení či pobočku v Rusku? 
V  souvislosti s  nedávnou ekonomickou krizí se české firmy začaly více zaměřovat 

na  vzdálenější teritoria a  postsovětské republiky. Mimořádnou pozornost právem 

vyvolávají významné obchodní příležitosti v  Ruské federaci. Advokátní kancelář 

Norton Rose dostává stále více dotazů, které svědčí o velkém zájmu českých exportérů 

o trvalou přítomnost na ruském trhu. O některé informace a doporučení se podělí i se 

čtenáři Trade Review. 

Právní rámec
Podle ruského práva nejsou obchodní za-
stoupení a  pobočka považovány za  samo-
statnou právnickou osobu s  tím, že veškeré 
jejich úkony jsou činěny jménem a na účet 
zahraniční společnosti, která je zřizuje. 
Založení a  provozování jakékoliv formy 
podnikatelských aktivit v Rusku se řídí rus-
kým občanským zákoníkem. Bez ohledu 
na právní formu musí být entita provozující 
určitý druh podnikatelské činnosti registro-
vána u těchto institucí: Státní daňové správy, 
Státního výboru pro statistiku, Penzijního 
fondu Ruské federace, Fondu sociálního za-
bezpečení a Fondu zdravotního pojištění.

Povolené aktivity 
obchodního zastoupení 
a pobočky

S  ohledem na  to, že hlavním účelem ob-
chodního zastoupení je na  ruském trhu 
zastupovat a  svými aktivitami podporovat 
zakládající zahraniční společnost, jsou čin-
nosti, které může obchodní zastoupení vy-
konávat, omezeny zpravidla na  marketing 
a  získávání informací a  kontaktů jménem 
zahraniční společnosti, již zastupuje. 

Pobočka se může, na rozdíl od obchodního 
zastoupení, zapojit do  celé škály obchod-
ních aktivit (včetně činností obchodního za-
stoupení), v jejichž rámci má právo jménem 
zahraniční společnosti vykonávat všechny 
(nebo podle okolností jen některé) činnosti, 
které tato zahraniční společnost vykonává. 

Založení obchodního 
zastoupení nebo pobočky

Jde o  dvoufázový proces, který spočívá 
v  akreditaci u  příslušného akreditačního 
orgánu. V běžných případech je to Státní re-
gistrační komora Ministerstva spravedlnosti 
(Registrační komora), pro specifické oblasti 
podnikatelské činnosti je třeba se registro-
vat u  jiných příslušných orgánů. Tento pro-
ces (včetně registrace u  daňových orgánů, 

PRÁVNÍ RÁDCE

Marek Belšan
Partner
Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář

AKREDITACE

Pro účely akreditace se vyžadují zejména 

následující dokumenty:

 žádost ve formě dopisu;

 zakladatelské dokumenty žadatele 

(zahraniční společnosti);

 potvrzení o založení (inkorporaci) 

a existenci žadatele;

 řád obchodního zastoupení nebo 

pobočky (vzájemná práva a povinnosti 

obchodního zastoupení nebo pobočky 

a žadatele a vymezení působnosti 

vedoucího obchodního zastoupení 

nebo pobočky);

 rozhodnutí příslušného orgánu žadatele 

o zřízení obchodního zastoupení 

nebo pobočky a jmenování vedoucího 

obchodního zastoupení nebo pobočky;

 referenční dopis banky žadatele; 

 plná moc pro vedoucího obchodního 

zastoupení nebo pobočky;

 adresa obchodního zastoupení nebo 

pobočky doložená nájemní smlouvou 

nebo potvrzením vlastníka prostor, 

kde bude obchodní zastoupení nebo 

pobočka sídlit;

 povolení místních orgánů (pokud bude 

obchodní zastoupení nebo pobočka 

sídlit mimo Moskvu a Sankt Peterburg);

 informační karta;

 osvědčení daňových orgánů žadatele 

o jeho registraci k daním;

 kopie pasu vedoucího obchodního 

zastoupení nebo pobočky.
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PRÁVNÍ RÁDCE

sociálního fondu a penzijního fondu) zpra-
vidla trvá čtyři až šest týdnů od předložení 
příslušných dokumentů.

Akreditační povolení na  dobu určitou (je-
den, dva nebo tři roky) je obvykle vysta-
veno do  18 pracovních dnů (popřípadě 
do  pěti pracovních dnů, pokud se jedná 
o  urychlenou žádost) ode dne podání žá-
dosti zahraniční společností. K  ní je ne-
zbytné přiložit veškerou požadovanou do-
kumentací a  poplatek Registrační komoře. 
Žadatel zároveň obdrží osvědčení o  regis-
traci v  Konsolidovaném státním registru 
obchodních zastoupení a  poboček zahra-
ničních společností akreditovaných v Ruské 
federaci. 

Dokumenty požadované 
pouze v případě obchodního 
zastoupení 

Podmínkou jsou nejméně dva originály do-
poručení od  ruských obchodních partnerů, 

kteří jsou klienty zahraniční společnosti, 
nebo s nimiž má zahraniční společnost ob-
chodní vztahy, vystavené nejpozději 30 dnů 
před jejich podáním. Každé doporučení 
musí být opatřeno originálními podpisy 
ruské společnosti nebo organizace, která 
doporučení vystavila. 

Ruské instituce zpravidla akceptují pouze 
originály výše uvedených dokumentů, 
tedy nikoli podklady zaslané faxem nebo 
e-mailem. 

Každý dokument musí být soudně pře-
ložen do  ruského jazyka včetně notářsky 
ověřených kopií vymezených dokumentů 
(žádosti, zakladatelských dokumentů, po-
tvrzení o  založení (inkorporaci) žadatele, 
řádu obchodního zastoupení nebo pobočky, 
rozhodnutí příslušného orgánu žadatele 
o  zřízení obchodního zastoupení nebo po-
bočky a  jmenování vedoucího obchodního 
zastoupení nebo pobočky, plné moci pro 
vedoucího obchodního zastoupení nebo po-
bočky a  osvědčení daňových orgánů žada-
tele o jeho registraci k daním). 

Bankovní účet

Pro zřízení bankovního účtu obchodního 
zastoupení nebo pobočky banka vyžaduje 
předložení osvědčení od  výše uvedených 
orgánů.

Ověření a překlady 
dokumentů

Ruské orgány zpravidla vyžadují, aby před-
kládané dokumenty byly notářsky ověřené. 
U dokumentu vyhotoveného v Ruské fede-
raci postačí jeho notářské ověření, je-li vy-
hotoven v  zahraničí, vyžaduje se apostila. 
Rusko je stranou tzv. haagské konvence 
z  roku 1961. Veškeré dokumenty v  cizím 
jazyce musí být přeloženy do  ruského ja-
zyka.  

Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář, 

působí v České republice již od počátku 

devadesátých let a  je nedílnou součástí 

-

rodní právní praxe. Prostřednictvím   

39 kanceláří v Evropě, Asii a Tichomoří, 

Kanadě, Africe a  na  Středním východě 

nabízí kompletní poradenství celé řadě 

nejvýznamnějších světových finančních 

institucí a společností. 

S  více než 2 600 právníky, včetně 

mezi Top 10 mezinárodních právních 

praxí, pokud jde o  počet právníků. 

613 milionů liber (cca 17 miliard Kč).

pro své kvality v pěti sektorech: finanční 

instituce; energetika; infrastruktura, 

těžba surovin a  komodity; doprava; 

technologie a  inovace. Nyní nabízí své 

služby také v  šesté oblasti, léčiva a  pří-

rodní vědy.

South Africa (pod firmou Deneys Reitz 

Inc) a jejich přidružené kanceláře. 

Více informací: www.nortonrose.com

Kontakt: marek.belsan@nortonrose.com

REGISTRAČNÍ ORGÁNY

Po  obdržení povolení a  osvědčení musí být obchodní zastoupení nebo pobočka zapsána 
u následujících orgánů:

 Státní daňové správy (registrace trvá přibližně pět pracovních dnů od předložení doku-
mentů), která následně vydá osvědčení s  uvedením daňového identifikačního čísla pro 
příslušné obchodní zastoupení nebo pobočku.

 

od předložení dokumentů), který poté formou dopisu potvrdí přidělení statistického kódu 
obchodnímu zastoupení nebo pobočce.

 Penzijního fondu RF. 

 Fondu zdravotního pojištění. 

 Fondu sociálního zabezpečení (osvědčení o  zápisu je v  případě všech tří fondů obvykle 
vystaveno do jednoho pracovního dne od předložení dokumentů).

Pro zápis do evidence výše uvedených orgánů jsou potřeba notářské kopie většiny předkláda-
ných dokumentů. 
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Znění dokumentárního 

akreditivu lze navrhnout ještě 

před kontraktem

V minulém čísle jsme se zaměřili na dokumentární inkaso, 

tentokrát se naše rubrika bude věnovat dokumentárnímu 

akreditivu, respektive přípravě jeho návrhu.

Odpovídá: Jana Kuthanová, odd. dokumen-
tární akreditivy, Divize financování obchodu 
a exportu, Komerční banka, a.s. 

Vytvoření návrhu dokumentárního akre-
ditivu před jeho vystavením je samozřejmě 
možné. My to klientům nejen nabízíme, ale 
i doporučujeme. 

K  vytvoření návrhu akreditivu je nutné 
zaslat smluvní dokumentaci, případně 
další podklady, na  jejichž základě se 
má příslušná dodávka uskutečnit a  kde 
jsou definovány zejména platební a  do-
dací podmínky. Smluvní dokumentaci je 
možné předložit i před podpisem samotné 
smlouvy a  návrh akreditivu se případně 

může, po  odsouhlasení oběma stranami, 
stát i součástí samotné smlouvy. 

Příprava návrhu akreditivu je vhodná ze-
jména tehdy, pokud klient začíná obchodo-
vat s novým obchodním partnerem, pokud 
se jedná o  specifickou dodávku, jako na-
příklad dodání a  montáž stroje, nebo po-
kud jde o dodávku, která bude realizována 
v  několika čerpáních, třeba dodání mate- 
riálu a realizace stavby. 

Práce pro zkušenou banku

Podobně jako ve vašem případě mají o tuto 
službu zájem zejména klienti, z  jejichž 
příkazu má být dokumentární akreditiv 
vystaven, tzn. kde KB vystupuje jako vy-
stavující banka. Proto se snažíme nastavit 
podmínky a  specifikovat požadované do-
kumenty tak, aby zde bylo minimální ri-
ziko pro příkazce akreditivu, to znamená, 
aby platby pod dokumentárním akredi-
tivem probíhaly na  základě předložení 
dokumentů, ze kterých vyplývá splnění 
požadovaných podmínek. Samozřejmě 
při přípravě návrhu vycházíme ze zaslané 
smluvní dokumentace. 

V  poslední době o  tuto službu projevují 
zájem i  naši exportéři, v  jejichž prospěch 
má být dokumentární akreditiv vystaven, 
to znamená, kde KB vystupuje jako avizu-
jící, případně potvrzující banka. V  těchto 

případech nám návrh akreditivu zasílají 
naši klienti tak, jak jej obdrželi od  svého 
obchodního partnera. My poté provádíme 
kontrolu návrhu akreditivu a případně do-
poručujeme klientovi provedení úprav.  

FINANČNÍ RÁDCE EXPORTÉRA

Vytvoření návrhu akreditivu má 

pro klienta mnoho výhod:

 při přípravě návrhu akreditivu klienta 
upozorníme na  případné nevýhodné 
podmínky vyplývající ze smlouvy a  záro-
veň navrhneme řešení;

 návrh akreditivu zasíláme klientovi k  od-
souhlasení a  doporučujeme nechat si jej 
odsouhlasit i  obchodním partnerem, aby 
nemuselo později docházet ke změnám;

 příprava návrhu akreditivu je bezplatná. 

Dotaz: Naše společnost vystupuje jako generální dodavatel komplex-

ních technologických celků pro důlní a  energetický průmysl. Jako pla-

tební instrument jsme v  poslední době začali využívat dokumentární 

akreditiv. Forma úhrady jeho prostřednictvím vyplývá z  uzavřeného 

kontraktu na  příslušnou dodávku. Bylo by možné vytvořit návrh znění 

dokumentárního akreditivu ještě před jeho vystavením? 

Eva Horáčková, KLEMENT a.s
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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 odborníci z  řad špičkových manažerů, ekonomů a  specialistů v  oblasti komunikace, práva, financí i  marketingu.  

Mezi lektory patří též exportní specialisté agentury CzechTrade, kteří mají dlouholeté zkušenosti v teritoriu i v oblasti zahraničního obchodu.

Nabízíme vám malou ochutnávku toho, co pro vás připravujeme na letošní podzim:

Odborné semináře v Praze

Název semináře Obsah

Jak uspět na globalizovaném trhu s využitím 
internetu

Seminář je zaměřen na  problematiku zviditelnění vaší firmy na  internetu. Jak 
správně připravit marketingovou strategii, aby vaše finance nepřišly nazmar.

Finanční analýza Pro ty, kteří se chtějí lépe orientovat v problematice firemních financí.

Sociální sítě

Sociální sítě jsou novým fenoménem doby. Pro jejich správné marketingové vyu-
žití existují jasná pravidla. Nezůstaňte pouze u sbírání fanoušků, posuňte se dále 
a opravdu svou firmu pomocí sociálních sítí propagujte. Na semináři se dozvíte, 
jak na to.

Ochrana duševního (průmyslového) vlastnictví Seminář je určen pro všechny, kteří chtějí ochránit své produkty před zneužitím.

Problematika antikorozní ochrany výrobků
Seminář je určen pro exportéry, kteří se chystají vyvážet, případně již vyvážejí, 
do mimoevropských zemí.

Jak se dostat na zahraniční trhy prostřednictvím 
franšízy

Co je to vlastně franšízing, jak funguje a jak je možné ho využít pro svůj obchod?

Rétorika v praxi s Milenou Steinmasslovou  
Dvoudenní seminář zaměřený na  zkultivování vlastního mluveného projevu, 
způsoby sebeprezentace a rétoriku se známou herečkou a dabérkou.

Financování exportu – aktuální podpora českým 
exportérům

Na semináři vystoupí zástupci státních institucí (CzechTrade, CzechInvest, EGAP, 
ČEB) a představí vám možnosti financování vašich obchodů v zahraničí a další 
podporu.

Odborné semináře v regionech
Název semináře Obsah

Efektivní řízení procesu obchodního jednání (Zlín)
Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti řízení 
obchodního jednání.

Rétorika v praxi s Milenou Steinmasslovou  
(Ostrava)

Jednodenní seminář zaměřený na zkultivování vlastního mluveného projevu, 
způsoby sebeprezentace a rétoriku se známou herečkou a dabérkou.

Obchodní vyjednávání (Zlín)
Dvoudenní intenzivní seminář, jehož cílem je nalézt nová řešení obchodních 
případů v interakci s kolegy z obchodní praxe.

Exportní konference

Místo Země Cena 

Brno Německo, Francie Zdarma
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Podrobnosti o našich akcích spolu s cenou a termíny najdete od poloviny července na našich webových stránkách: 

www.czechtrade.cz/kalendar-akci nebo na www.exportniakademie.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %. Změna vyhrazena.

Staňte se našimi přáteli na Facebooku.     

Těšíme se na další setkání s vámi a přejeme krásné prožití léta.

CzechTrade je certifikován dle IQRS – International Quality 

Rating System a dle ISO 9001:2000.

Copyright © CzechTrade, červen 2011

Žádnou část tohoto textu není dovoleno publikovat  

elektronickou, fotografickou nebo záznamovou technikou  

bez písemného souhlasu vydavatele.

Neoznačené články jsou redakční texty.

Příjem inzerce: antecom@antecom.eu

Za obsah inzerce vydavatel neručí.

Datum Místo konání Název semináře
Cena  

bez DPH

13. 10. Praha Základy mezinárodního marketingu a marketingové komunikace 2 200 Kč

20. 10. Praha Obchodní operace a nástroje 2 200 Kč

21. 10. Praha Logistika v mezinárodním obchodě 2 200 Kč

26. 10. Praha Aktuální trendy v mezinárodním obchodě 2 200 Kč

3. 11. Praha Vystavujeme na zahraničním veletrhu 2 200 Kč

10. 11. Praha Řízení obchodu a rizik na světových trzích 2 200 Kč

24.–25. 11. Praha Společenský kodex jako podpora profesionality exportéra 4 500 Kč

1.–2. 12. Praha Prezentační dovednosti v angličtině 4 900 Kč

8.–9. 12. Praha Základy PR a prezentační dovednosti 4 900 Kč

15.–16. 12. Praha Obchodní vyjednávání I a II 5 200 Kč

Zvýhodněná cena celého kurzu 30 000 Kč včetně DPH. Ušetříte více než 25 %!

Stejně jako v minulém roce i letos pro vás připravujeme kurz zaměřený komplexně na zahraniční obchod, akreditovaný 

ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Kurz Úspěšný exportér v Praze

Název semináře (Praha) Název semináře (regiony)

SAE, Turecko Rakousko (Ostrava)

Nové exportní příležitosti ve Skandinávii s důrazem na Norsko a Finsko Indie, Vietnam (Plzeň)

Maďarsko

Brazílie + Mexiko

V Praze i v regionech pro vás připravujeme teritoriálně zaměřené semináře vedené řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade 
(ZK CT). Jako odborníci na dané teritorium vás seznámí s novinkami v dané oblasti. Jaké jsou zde příležitosti pro české firmy, 
perspektivní obory, jaké chování lze očekávat od  obchodního partnera apod. Každý účastník má možnost individuální 
konzultace v  rozmezí cca 20–30 minut. Kromě ředitelů ZK CT vystoupí odborníci na  daňovou či pracovněprávní oblast. 
Dozvíte se také možnosti exportního financování.

Teritoriálně zaměřené semináře



Prezentujte se efektivně na mezinárodních veletrzích. 

Cílem společného stánku je představit a podpořit asistencí CzechTrade
české firmy, které mají potenciál prosadit své výrobky a služby 
na zahraničních trzích.

6.–9. 9. 2011 THE SCANDINAVIAN INDUSTRY EXPO HI[11], Herning, Dánsko
(subdodávky do strojírenství)
Vzrůstající poptávka ve skandinávských zemích po alternativních subdodavatelích je vhodnou příležitostí pro 
prezentaci českých firem na HI[11]. Ve Skandinávii je akce největším průmyslovým veletrhem s dlouholetou 
tradicí a vysokou reputací. 
Více informací u gestora akce: miroslav.mandak@czechtrade.cz

7.–10. 9. 2011 RIGA FOOD, Riga, Lotyšsko
(potravinářské výrobky, potravinářské technologie)
Rozhodujete se vstoupit na pobaltský trh potravin, nápojů, potravinářských strojů a zařízení? Vystavujte s námi 
na osvědčeném veletrhu Riga Food, který je nejvýznamnější potravinářskou přehlídkou v celém Pobaltí.
Více informací u gestora akce: bohumil.sevcik@czechtrade.cz

28. 9.–1. 10. 2011 RUSKÝ PRŮMYSLNÍK, Petrohrad, Rusko
(technologie ve strojírenství, technologická zařízení, průmyslová bezpečnost, automatizace výroby, kovoobrábění,
nářadí, nanotechnologie, mechanizace skladování, robotika…)
Vysoké morální i fyzické opotřebení výrobních prostředků nutí většinu průmyslových závodů Ruska k modernizaci
provozů. Navažte na dobré jméno českého strojírenství v Rusku a účastněte se „Ruského průmyslník “.
Více informací u gestorky akce: ludmila.brodova@czechtrade.cz

4.–6. 10. 2011 ELMIA NORDIC RAIL 2011, Jönköping, Švédsko
(železniční průmysl)
Švédsko oznámilo velké investice do železniční infrastruktury do roku 2020. Švédské dráhy i dnes modernizují
značnou část svého vozového parku. Je plánováno i potvrzeno rozšíření a modernizace stávající železniční sítě.
Dejte o sobě vědět švédským partnerům na tomto veletrhu.
Více informací u gestora akce: michal.kosco@czechtrade.cz

2.–3. 11. 2011 MARCA BLANCA, Madrid, Španělsko
(potraviny a nepotravinářské výrobky)
Ve Španělsku dochází k výměně dodavatelů zboží nabízeného pod značkou distributora i v maloobchodních
řetězcích. Využijte ideální příležitosti pro prezentaci svých výrobků, neboť paralelně s veletrhem bude probíhat
série odborných přednášek zaměřených na nové trendy v oblasti velkoplošného prodeje a moderní 
velkokapacitní logistiku. 
Více informací u gestora akce: miroslav.mandak@czechtrade.cz

6.–9. 11. 2011 SALON DU MEUBLE-MEUBELBEURS, Brusel, Belgie
(nábytkářský průmysl)
Vzrůstající konkurence a cenový tlak výrobců z východu nutí řadu belgických firem hledat řešení v subdodávkách
či outsourcingu. 73. ročník Salon du Meuble-Meubelbeurs, který je zpřístupněn výhradně odborné veřejnosti, 
se tak stává významnou příležitostí pro navázání spolupráce s novými partnery. 
Více informací u gestorky akce: dagmar.matejkova@czechtrade.cz

8.–11. 11. 2011 ELMIA SUBCONTRACTOR 2011, Jönköping, Švédsko
(strojírenství)
Švédsko, tradiční průmyslová země, hledá nové dodavatele. Vysoký zájem registrujeme především o ocelové 
svařované konstrukce, přesné obrábění, zpracování obyčejných i nerezových ocelových plechů, odlitky z hliníku,
šedé litiny, tažné litiny, oceli.
Více informací u gestorky akce: jana.trnkova@czechtrade.cz

Aktuální přehled všech zahraničních veletrhů 
s účastí CzechTrade najdete na 
www.czechtrade.cz/kalendar-akci

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




