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ÚVODEM

Vážení čtenáři,

po  více než osmdesáti letech náš Vejvoda 
ve  světě opět zabodoval. Já měl to štěstí, 
že jsem byl u  toho. Bylo to nedávno, 
v  Mnichově, na  vyhlášení vítězů Evropské 
soutěže v satelitní navigaci. A nehráli přitom 
polku Rosamunde.

Vladimír Vejvoda z  pražské firmy Princip 
získal v  tomto prestižním světovém klání, 
které nejspíš znáte pod názvem Galileo 
Masters, bronzovou příčku. Přišel totiž s uni-
kátním mobilním detektorem epileptických 
záchvatů pod značkou MEFID, který může 
zachránit život dětskému pacientovi tím, že 
zachytí včas jakékoli známky možného epi-
leptického záchvatu.

Potěšilo mě, že jsem v Mnichově mezi ame-
rickými, německými a  švýcarskými firmami 
viděl na  pomyslných stupíncích vítězů kra-
jana. Tím spíš, že se mu podařilo prosadit 
v  tvrdé konkurenci: účastníků byly čtyři 
stovky z  padesáti zemí ve  více než čtyřiceti 
oblastech aplikace. Navíc se tak stalo v před-
večer historické premiéry evropského na-
vigačního systému Galileo, což je více než 
symbolické.

MEFID už testují některá česká lékařská 
zařízení, a  tak se těším na  okamžik, až bu-
deme o firmě Princip a panu Vejvodovi psát 
v  Trade Review v  rubrice Exportní úspěchy. 
Věřím, že to nebude trvat dlouho. Rád bych 
podobným inovativním firmám i  prostřed-
nictvím našeho časopisu vzkázal, že jsme 
připraveni jim pomoci při jejich dalším roz-
voji a  vstupu na  zahraniční trhy. Například 
můžeme přispět při zpracování byznys plánu 
tím, že prostřednictvím našich „tykadel“ 
ověříme poptávku po  nových technologiích 
či řešeních. Nebo můžeme s  pomocí našich 
partnerů najít pro podobné projekty finanční 
prostředky. Znásobení inovačního potenciá- 
lu díky kvalitním informacím a  zdrojům je 
dnes hlavním předpokladem komerčního 
úspěchu. Každopádně bychom rádi přispěli 
k tomu, aby se další z Vejvodů zapsal do svě-
tové historie. Třeba by tak k  otřepanému 
rčení „v  hudbě život Čechů“ přibylo další: 
„co Čech, to inovátor.“

Inovace hrají opět důležitou roli i  na  dal-
ších stránkách. Jak se dozvíte, v  české ino-
vativní firmy věří také Aleš Michl, analytik 
Raiffeisenbank a  konzultant Národní eko-
nomické rady vlády. Že jsou inovace nedíl-
nou součástí nové architektury naší agen-
tury, o  tom se vás bude snažit přesvědčit 
můj kolega Miroslav Mevald ve svém článku 
Moderní služby pro moderní firmy. Poprvé 
vás jeho prostřednictvím blíže seznámíme 
s  působností a  strategickým zaměřením re- 
gionálních center CzechTrade, která dnes po-
krývají všechny důležité části světa.

Na  inovace vsadili také všichni exportéři, 
jejichž zahraniční zkušenosti přinášíme. 
Společnost INCO engineering, které se ne-
dávno podařilo podepsat první z řady před-
jednaných projektů pro vietnamské doly, je 
má dokonce ve  svém firemním mottu. Jak 
říká její představitel Jan Houdek, jsou pro 
ni hlavním motorem úspěchu. Proto do  vý-
voje ročně investuje desítky milionů korun. 
Na  inovacích postavil svou výrobní stra-
tegii také český výrobce mobilních plošin 
TEBECO. Podle majitele firmy Petra Bednáře 
se tak snaží neustále držet krok před konku-
rencí, která se prakticky pouze přizpůsobuje 
jejich aktivní nabídce. I z toho důvodu se jim 
daří na  jinak velmi náročném německém 
trhu. Nekompromisní srovnání s  němec-
kou konkurencí posunulo vpřed i  žďárskou 
společnost PLASTIA. Díky odvaze, štěstí 
a  inovativním řešením se jí podařilo to, 
o čem mnoho firem u nás zatím sní: spolkla 
německou konkurenci. A šampionem na ra-
kouském a  německém trhu se stává i  firma 
Nacházel se svými prostředky pro profesio-
nální údržbu jízdních kol.

Vážení přátelé exportu, přeji vám, abyste 
na  stránkách našeho podzimního Trade 
Review našli spoustu zajímavých informací 
a inspirace.

Ivan Jukl
generální ředitel CzechTrade
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MEZINÁRODNÍ OBCHOD – FIREMNÍ ŠKOLENÍ NA MÍRU

Potřebujete proškolit více zaměstnanců najednou 
v oblasti mezinárodního obchodu?

Je pro vás důležité zvolit si obsah a rozsah 
školení dle vašich požadavků a potřeb? 

Využijte bohatých znalostí a zkušeností 
našich lektorů k profesnímu 
vzdělávání ve vaší firmě.

Připravíme vám seminář na zakázku.

Specifika obchodování na zahraničních trzích

Řízení nákladů a controlling

Internetový marketing 

Logistika v mezinárodním obchodu

Obchodní vyjednávání

CzechTrade
Dittrichova 21 

128 01 Praha 2
Zelená linka pro export: 

800 133 331

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

EXPORTNÍ AKADEMIE CZECHTRADE

INVESTICE 
DO VZDĚLÁVÁNÍ 

SE VYPLATÍ!

E-learningové
kurzy

Odborné 
semináře

Teritoriální
semináře

Kurz
Minimum
exportéra

Firemní 
školení 

na zakázku

Kurz 
Úspěšný 
exportér

Exportní 
konference

Více na 
www.exportniakademie.cz



6 T R A D E R E V I E W 5/ 2011

Zaměřme se na vize a zkusme  
dohlédnout desítky let dopředu
O reformách a úsporách i o  tom, proč máme v hlavách více krize než 
vize, jsme hovořili s analytikem Raiffeisenbank a konzultantem Národní 
ekonomické rady vlády Alešem Michlem.

Konkurenceschopnost ČR se 
za poslední rok propadla o další 
dvě příčky. Spatřujete příčiny 
více ve vnějším prostředí, nebo 
ve vnitřních poměrech země? 

Rozdělme konkurenceschopnost na  nece-
novou a  cenovou. Příčinou propadu naší 
necenové konkurenceschopnosti je nekva-
litní institucionální prostředí. Nemáme dů-
věru v  politiky a  úředníky. Nevěříme v  je-
jich spravedlivé rozhodování při nakládání 
s  veřejnými prostředky, ve  vymahatelnost 
práva, pochybujeme o  racionalitě míry 
regulatorní zátěže. Ztrátu cenové konku-
renceschopnosti pak způsobují apreciační 
bubliny (odchylky) reálného efektivního 
kurzu. Ty mohou být dvojího druhu: buď 
apreciační bubliny nominálního kurzu ko-
runy, nebo růst nákladů práce převyšující 
produktivitu. První typ bublin nás loni ne-
postihl, druhému se průmyslový sektor vy-
hnul, zatímco veřejný nikoliv. 

Optimismem nehýří ani analytici 
sousedního Německa, jehož růst 
se zastavil. Naše ministerstvo 
financí je na tom podobně. Jak vy 
tipujete růst HDP v příštím roce? 

Nevím, jaký bude růst HDP napřesrok. 
Neohlížím se ani na názory ostatních ana-
lytiků, při dnešní dynamice se všechno 
permanentně mění. Zaměřuji se na  ob-
dobí tří až pěti let. Pokud se historie bude 
opakovat a  vezmeme-li pro příští dekádu 
v  úvahu zkušenosti z  patnácti posled-
ních větších ekonomických krizí či recesí 
od druhé světové války, dá se u nás v příš-
tích třech, respektive pěti letech očekávat 
v  průměru o  třetinu pomalejší růst HDP 
a poptávky, než jsme byli zvyklí, a až dva-
krát vyšší nezaměstnanost. Hlavním dů-
vodem takového zpomalení je potřeba 
vypořádat se s  nahromaděnými dluhy. 
Američané tomu přiléhavě říkají „delevera-
ging“. Své sehraje také volatilita a nejistota. 
Podle mě bude vývoj probíhat podle pís-
mena „W“, vlastně jak to píšeme na  inter-
netu: „WWW“.

Jste spoluautorem Strategie 
mezinárodní konkurenceschopnosti 
ČR. Jak hodnotíte kvalitu 
legislativních předloh reforem 
a proexportní strategii?

Všechno je o  důvěře. Zda těmto doku-
mentům občané a firmy uvěří a přijmou je 
za své. Pokud ne, bude každá strategie na-
nic. Když si vygooglujete slovíčko „krize“, 
objeví se vám víc odkazů než u slova „vize“. 
Když nahlédnete do  databáze českých no-
vin, pak článků s  termíny „krize“ bylo 
za  poslední rok napsáno 10 407 a  s  „vize“ 
6 632. Rozdíl sice není tak velký, ale přesto 
máme v hlavách více krize než vize. 

Co s tím?

Zkusme to obrátit. Nevím, jestli analytik 

proč ne, za  rok udělám podobné vyhod-
nocení znovu. Nemysleme na  to, co bude 
za  rok, ale zkusme, i  když jen v  hrubých 
rysech, dohlédnout dál. Vytvořme si scé-
náře budoucího vývoje. Jihokorejská vláda 
si před časem objednala u  známé pora-
denské firmy McKinsey zpracování vize 
rozvoje pro příštích šedesát let. „Nemyslíte 

Dominic Barton. „Nikoliv, na  šedesát,“ 
odpověděl jihokorejský prezident Mjong-
bak. Konkurenční výhodou Asijců oproti 
Evropanům je dlouhodobé myšlení. Asijci 
uvažují v  horizontu minimálně deseti let, 
zatímco Evropané nanejvýš v řádu jednoho 
volebního období. V  tom vidím náš pro-
blém. Tak co myslíte, zvítězí u  nás za  rok 

Ale přesto se české firmy adaptovaly 
na krizové podmínky rychleji 
a úspěšněji než většina jejich 
konkurence v zemích EU. V čem se 
zachovaly prozíravěji a flexibilněji?

Nedovolily větší nárůst mezd, než by od-
povídal produktivitě práce – jinak by to 
totiž ve  světové konkurenci projely jako 
ty řecké, portugalské, španělské a  italské. 

ROZHOVOR

Ing. Aleš Michl

Absolvoval VŠE v Praze a několik zahra-

ničních stáží. Od června 2006 pracuje 

v Raiffeisenbank jako analytik modelových 

portfolií. Patřil do týmů místopředsedů 

vlád pro ekonomiku Martina Jahna a Jiřího 

Havla. Je konzultantem Národní ekono-

mické rady vlády.
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Na  tohle jejich země doplatily. Oproti 
roku 2005 jsou nyní jednotkové náklady 
práce v  průmyslu čili náklady na  práci 
v  poměru k  její produktivitě například 
v Řecku o 34 procent vyšší, v Německu jen 
o šest procent a v České republice dokonce 
poklesly. 

Čím více byl český průmysl vystaven mezi-
národní konkurenci, tím silněji zareagoval, 
respektive musel zareagovat na  světovou 
recesi. Naopak veřejná sféra nebo napří-
klad stavebnictví nečelí takové mezinárodní 
konkurenci. Když se podíváme třeba na sta-
vebnictví, vidíme, že jeho firmy nekrotily 
náklady jako ve zpracovatelském průmyslu. 
Recese nerecese. Slabá konkurence, lokální 
vlivy a napojení na státní finance vás nenutí 
k vyšší produktivitě. Proto by tvůrci politiky 
měli rozlišovat mezi produktivními sektory, 
které jsou vystaveny mezinárodní konku-
renci, například zpracovatelským průmys-
lem, a méně produktivními odvětvími, třeba 
veřejnými službami nebo stavebnictvím. 

Sektorům, respektive firmám, vystaveným 
zahraniční konkurenci by měl stát nechat 
klid na  práci. V  produktivních sektorech 
ekonomiky nevyvolává tlak na  produkti-
vitu práce úředník, ale právě mezinárodní 
konkurence. Stát by měl naopak tlačit 
na  co největší produktivitu práce ve  ve-
řejné sféře a  službách. Tam se skrývají 
příčiny, proč ztrácíme necenovou kon-
kurenceschopnost, a  tudy také vede cesta 
k vyrovnanému státnímu rozpočtu. 

Vyspělé země se postupně 
deindustrializují a zaměřují na služby. 
Síla české ekonomiky se však již 
tradičně opírá o výrobní, především 
strojírenský potenciál. Není právě 
tento faktor, postavený na inovacích, 
naší předností a tou správnou vizí?

Je předností. Věřím v renesanci evropského 
průmyslu. Ale pozor na  historické peripe-
tie. Například Čína: Téměř dva tisíce let, 
od  počátku letopočtu do  začátku devate-
náctého století, byla světovou ekonomikou 

číslo jedna. Poté Číňané místo podpory 
obchodu postupně centralizovali moc, na-
bubřela jim administrativa a  rozbujela se 
korupce. Země se uzavřela do sebe a začala 
ztrácet tržní podíly. Historik Paul Kennedy 
v  knize Vzestup a  pád velmocí uvádí, že 
v  roce 1750 se Čína podílela na  světovém 
průmyslu 32,8 procenta, ale v roce 1900 již 
jen 6,2 procenta. 

Že by si teď tímhle musel 
projít i Západ?

To by pak byla opravdová krize… Naší 
největší hrozbou není Čína, ale vnitřní 
spory a  uzavřenost do  sebe. Nenechme 
tady rozbujet stát a  byrokracii, nezvy-
šujme daně, necentralizujme ekonomické 
rozhodování. Zánik Egypta také přivodily 
byrokracie a  vysoké daně. Rovněž by nám 
pomohlo, kdybychom si nekupovali pro-
speritu na  dluh. Ale především si musíme 

uvědomit, že o  budoucnosti rozhodnou 
firmy, kvalita podnikatelského prostředí, 
obchod, otevřenost, investice, kapitál a ro-
zumné bankovní úvěry.

Ambicí agentury CzechTrade je 
přispět v ČR v nejbližších letech 
ke vzniku inovativního prostředí 
a nabízet exportérům kvalitní 
informace o vývojových trendech, 
chování trhů a budoucí spotřebitelské 
poptávce ve světě. Co o tom soudíte?

Držím palce! Ale teď to chce ještě přesvěd-
čit ministerstvo zahraničí, že i  velvyslanec 
si musí na svůj provoz vydělat tím, že bude 
aktivně lobbovat za  české firmy a  přispěje 
k získání nových zakázek. 

Zkuste být na chvíli vizionářem 
a pokuste se odhadnout 
budoucí zahraniční poptávku 
po českých výrobcích. 

Bude to souboj o  marži, tlak na  její sni-
žování bude enormní. O  kvalitní vý-
robky za  rozumnou cenu však bude zájem 
vždycky. Uvedu jeden příklad. Byl jsem 
nedávno na konferenci v kolébce čínského 
automobilového průmyslu Changchunu. 
Českým firmám bych radil: Dovezte 
do  Číny produkt, který cokoli ušetří 
– vodu, energii, materiál atd. – a  zefek-
tivní průmyslovou i  zemědělskou výrobu. 
Úspory jsou dlouhodobou prioritou čínské 
ekonomiky a  příležitostí českých podniků. 
Věřím, že v  Česku jsou inovativní firmy, 
které se této výzvy chopí, i když to nebude 
jednoduché. A  vždycky je budu podpo-
rovat ve  své profesi i  osobní spotřebou. 
Náš svět tíží mnoho nadbytečných kapacit 
a  dál již neporoste tak hezky jako dosud. 
Chtělo by to mít národního šampiona, jako 
je Apple. Asi nejobdivovanější firma sou-
časnosti má na  trhu mobilů malý podíl, 
jen čtyři procenta, ale z  celkového tržního 
zisku, přesněji osmi největších výrobců 
mobilních telefonů, si bere polovinu.  

ROZHOVOR

Konkurenční 
výhodou Asijců 
oproti Evropanům 
je dlouhodobé 
myšlení. Asijci uvažují 
v horizontu minimálně 
deseti let, zatímco 
Evropané nanejvýš 
v řádu jednoho 
volebního období. 
V tom vidím náš 
problém.
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ČIA NEWS

EGAP pojistí české firmy 
v Turecku

Exportní garanční a pojišťovací společnost 
(EGAP) poskytne v roce 2012 českým fir-
mám na tureckém trhu úvěrové pojištění 
ve výši zhruba 40 miliard korun. Podle 
mluvčího společnosti EGAP Vlastimila 
Nesrsty se v příštím roce očekává napří-
klad uzavření pojistné smlouvy na do-
dávku zařízení pro tepelnou elektrárnu 
Yildizlar nebo pojištění možné investice 
týkající se přístavu v Istanbulu. 

Exportéři do Asie nabízí vyšší 
kvalitu za stejnou cenu  

Podle průzkumu HSBC uspěli čeští expor-
téři na  asijských trzích nejčastěji proto, že 
nabídli vyšší kvalitu za  srovnatelnou cenu. 
Tento důvod uvedlo 53 % respondentů. 
Čtvrtina z nich udala jako příčinu úspěchu 
nabídku vlastního patentu, řešení či vývoz 
know-how. Z tradičních historických vazeb 
těží 17 % respondentů. Proaktivní mar-
ketingovou strategii má pro asijské trhy 
připraveno 18 % firem, 54 % firem pouze 
monitoruje poptávky či reaguje na  přímé 
oslovení. 

Za  atraktivní odvětví pro vývoz mimo 
země EU považuje 26 % respondentů nano-
technologii a 12 % biotechnologii, což řadí 
tyto obory na  druhé místo za  strojírenství 
s 28 %. Energetika se v průzkumu umístila 
čtvrtá s 18 %. 

RBI: Region CEE letos poroste 
tempem 3,2 pct 

Raiffeisen Bank International (RBI) sní-
žila odhad růstu zemí regionu střední 
a  východní Evropy (CEE) pro rok 2012 
na  2,3 %. Letos by měl růst v  regionu do-
sáhnout 3,2 %. Jak vyplývá ze zprávy RBI, 
k  tomuto kroku společnost vedla nejistá 
situace v  eurozóně, kde eskaluje dluhová 
krize a kde hlavní ukazatele ukazují na re-
cesi. Z  tohoto důvodu očekává RBI růst 
HDP eurozóny pro letošek tempem 1,6 %, 
v roce 2012 pak 0,2 %. Růst HDP zemí CEE 

by měl být až do  roku 2015 o  1,5 až 2 % 
rychlejší než růst HDP eurozóny. Dopad 
potíží eurozóny na  země CEE bude podle 
RBI způsoben především velkou závislostí 
na  exportu, která dosahuje až 85 % všech 
vývozů ze zemí CEE. Projeví se také úzké 
propojení bankovního sektoru. 

Česko-francouzský  
obchod posiluje 

Vzájemný obchod mezi Českou repub-
likou a  Francií se v  roce 2010 meziročně 
zvýšil o  12,5 %. Francouzsko-česká ob-
chodní komora dále informovala, že dy-
namika obchodních vztahů zrychlovala 
i  v  roce 2011, když v  prvním pololetí do-
sáhla o 25 % vyšší hodnoty než ve stejném 
období roku 2010. Ve vzájemném obchodě 
se dynamicky vyvíjí především dopravní 
prostředky, strojírenské a  elektrotech-
nické obory: v  českém exportu do Francie 
tato skupina představuje 75 %, v  opačném 
směru potom více než polovinu.

Na  základě dosavadních výsledků letoš-
ního roku lze předpokládat, že vzájemný 
obchod překoná rekordní předkrizový ob-
jem z  roku 2008 a  zároveň dosáhne více 
než trojnásobku výměny roku 2000.

Prodeje Škoda Auto rostou 

Celosvětové prodeje automobilky Škoda 
Auto za  prvních devět měsíců mezi-
ročně vzrostly o  16,8 % na  664  800 vozů. 
Za  září bylo podle společnosti prodáno 
81 200  vozů, což je v  meziročním srov-
nání nárůst o  7,2 %. Například v  Rusku 
za  devátý měsíc prodeje vzrostly o  63,1 % 
(6500), v Indii pak o 37,5 % (2200). V Číně 
dosáhla automobilka nového prodejního 
rekordu v podobě 21 100 prodaných vozů, 
což je meziroční nárůst o 9,8 %.

Sporten očekává letos nárůst 
výroby o 10 procent

Společnost Sporten vyrábějící lyže a snow-
boardy očekává letos nárůst výroby o 10 %. 

V plánu je tedy přibližně 200 tisíc vyrobe-
ných párů. Zhruba 80 až 90 % produkce je 
určeno pro export pod značkami hlavních 
odběratelů či jiných světových výrobců. 
Uvedl to generální ředitel společnosti 
Sporten Ján Hudák.

Rudolf Jelínek spustil export 
do Číny

Společnost Rudolf Jelínek odeslala do Číny 
zkušební zásilku čítající 1400 lahví pá-
lenky. Jak dodal marketingový ředitel 
firmy Zdeněk Chromý, Číňané bohatnou 
a ve svých preferencích i díky vztahu k po-
dobnému ovoci tíhnou k nabídce z Evropy. 
Celkový export společnosti v  současnosti 
představuje 34 % tržeb. Jejich největší pro-
centní nárůst (o  16 %) Rudolf Jelínek za-
znamenal v  prvním pololetí ve  Spojených 
státech amerických, tržby z  tohoto trhu 
se zvýšily o  266  498 dolarů (přibližně 
4,64 milionu Kč).

RIM-CZ bude expandovat 
mimo Evropu

Výrobce kancelářského sedacího nábytku 
RIM-CZ plánuje expanzi na  mimoevropské 
trhy, a to v horizontu čtyř až šesti let. V dů-
sledku krize společnost omezila vývoz na vý-
chod, ale na  druhou stranu posílila export 
na  západ. Týká se to například francouz-
ského trhu či Beneluxu nebo zemí bývalé 
Jugoslávie. Nadále by se však firma chtěla za-
měřit především na Německo, které v rámci 
celkového exportu dosahuje do 30 %.

Dovážíme palivové dřevo

Loni se z  ČR vyvezlo do  zahraničí 525 ti-
síc tun biomasy. V  meziročním srovnání 
jde o  pokles o  17,3 %. Nejvíce se vyvážely 
brikety a pelety, do zahraničí jich z tuzem-
ska loni putovalo 173 tisíc tun. Naopak 
dovoz biomasy do  ČR se zvýšil o  35,5 % 
na 168 tisíc tun. Největší položku (54 tisíc 
tun) představoval dovoz palivového dřeva. 
Vyplývá to ze zprávy Ministerstva prů-
myslu a obchodu ČR.  

Energetická efektivnost
Týdně e-mailem: Úspory a efektivnost – Trh s energiemi – Obnovitelné zdroje – Nové projekty – Dotace

Objednávejte na: objednavky@cianews.cz, předmět „Trade“ |platnost do 31. 12. 2011/1 firma

1 měsíc zdarma
VOUCHER
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Recept na krizi?  
Držme volant oběma rukama

Diskuse o budoucnosti Evropské unie se dostává 
do emocionální polohy, chybí seriózní argumenty. 

Kde chybí argumenty,  
ztrácí se sebevědomí

Zarytí fanoušci jednotného státu nechtějí 
vidět prokazatelné chyby, které se naku-
pily, a  hystericky zesměšňují každého, kdo 
jen naznačí svůj nesouhlas s  bruselským 
úředním šimlem a  rozhazovačnou politi-
kou. Ortodoxní kritici velkého unijního 
státu zase infantilně vyhrožují ztrátou ko-
runovačních klenotů a  národním hokejo-
vým týmem v modrých dresech se žlutými 
hvězdami na  prsou. Kde chybí argumenty, 
tam se ztrácí sebevědomí, nastupuje zapšk-
lost a  vytváření kultů osobnosti, které se 
odvolávají na  tradice. Toto je pro Evropu 
daleko větší nebezpečí než faktický stav 
Řecka, Portugalska nebo Irska.

Svět se integruje

Myšlenka velké Evropy sice sahá pade-
sát let nazpátek, ale aniž bych chtěl brát 
jejím zakladatelům vizionářské schop-
nosti, jsem si skoro jist, že netušili, jak se 
v  kontextu světového vývoje druhé po-
loviny dvacátého století stane integrace 
našeho kontinentu potřebnou. Stejně tak 
málokdo odhadoval, jak nerealistické je 
vytvořit z  desítek zemí s  odlišnými ja-
zyky, mentalitami a  kulturami kompaktní 
celek. Vše se posunulo do  jiné roviny až 
v posledních dvaceti letech. Nikoliv pouze 
Evropa, ale celý svět se totiž zásadně změ-
nil. Pád železné opony, nástup nových 
politických a  ekonomických mocností, 
jakými jsou Čína a  Indie, posun Ruska 
v  ekonomicky sebevědomou zemi, ambice 
Brazílie, Turecka a  JAR, rozvoj informač-
ních systémů a relativně snadné cestování, 
to vše vyvolalo nebývalou míru celosvětové 
integrace.

Malé a  střední firmy exportují do  všech 
koutů zeměkoule, velcí hráči investují 

v  dříve nepředstavitelných regionech, 
mladí lidé studují bez problémů po  ce-
lém světě, učí se čínsky a  nemají problém 
pracovat jeden rok v  Jižní Americe a  další 
v Asii. Tuzemský běžný spotřebitel si zvykl 
na  to, že octavia pochází z  německého 
koncernu, že jeho oblíbené kino má izra-
elské vlastníky, a  nikterak se nepohoršuje 
ani nad tím, že plzeňské pivo je v  rukou 
Jihoafričanů. Co více, mnozí se o to ani ne-
zajímají. Americký sen, kdy se z čističe bot 
může v  New Orleansu stát ze dne na  den 
milionář, již neplatí. Rozhoduje se na bur-
zách, za  nitky netahají nejschopnější pod-
nikatelé, ale nejšikovnější spekulanti. 

Neradujme se, že povodeň 
skončila u souseda

Integrace Evropy je součástí daleko šir-
šího jevu ‒ přirozené integrace celé země-
koule. Vytvoření unie a  její rozšiřování je 
hra o  vliv, který nejsilnější evropské země 
ztrácí v  porovnání s  ostatními globálními 
hráči. Vytvoření uskupení s  jednotnými 
ekonomickými pravidly, která zabezpečí 
vyšší míru konkurenceschopnosti a  vyjed-
návací síly, je bohužel jediný možný krok, 
jak v  současném světě obstát. Vytvářet pl-
nohodnotný jednotný evropský stát podle 
vzoru Spojených států amerických je ale 
utopie a zbytečnost.

Ekonomický stát musí mít ovšem svoje 
pravidla, což znamená, že musí existovat 
účinné nástroje pro jeho plnohodnotnou 
správu. Euro musí přijmout všechny země 
EU, čím dříve, tím lépe. Tvrzení typu, jak 
jsme udělali správně, že jsme jej ještě ne-
přijali, a  neochota spolupodílet se na  ře-
šení evropských problémů je nízká hra. 
Připomíná toho, kdo stojí za  drátěným 
plotem a  spokojeně pozoruje povodeň, 
která zaplavila souseda. Problémy Evropy 
nenastaly přijetím eura, jsou důsledkem 

nenaplňování dohodnutých kritérií a  ne-
schopnosti řídicího centra unie indikovat 
problémy a  efektivně se jim bránit. Toho 
se nikdy nedocílí pouhou společnou mě-
nou. Jednotná měnová politika bez jed-
notné fiskální politiky bude vždy neúčinná. 
Dlouhodobě nemohu řídit auto pouze le-
vou rukou, tím spíše, když řadicí páka je 
na pravé straně.

Je pravdou, že vytvoření jednoho evrop-
ského ministerstva financí je rozhodnutím 
politickým. Není ale pravdou, že v  mo-
mentě, kdy se zemím EU odejme klíčový 
nástroj řízení konkrétní země, bude to 
konec jejich suverenity. Tato situace může 
nastat teprve tehdy, nebude-li země do-
držovat pravidla hry. Nepochybně však 
dojde k  omezení vlivu národních politic-
kých stran. Absolutistická moc vlády se 
rozmělní, pro korupci a rozhazovačnost 
politických stran se zmenší hřiště. Druhá 
varianta, totiž rozpad měnové a  následně 
i Evropské unie, je nereálná, neboť ti, kteří 
v Evropě rozhodují, ji nikdy nedopustí. Pro 
firmy a  občany nenastane prakticky nic, 
snad jen to, že pro úspěch se budou mu-
set všichni více snažit. Doporučuji učinit 
tak hned a nečekat za plotem na další sou-
sedovu povodeň. Není totiž vyloučeno, že 
příští vlna bude silnější.  

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.

NÁZOR

Karel Havlíček
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Moderní služby pro moderní firmy
Na  myšlenku státní podpory jsem kdysi ještě jako vedoucí exportního 

oddělení elektrotechnické firmy zanevřel po zkušenosti se zastupitelskými 

úřady. Tehdy ještě agentura CzechTrade ani nebyla na  světě. Ale znáte to: 

Nikdy neříkej nikdy. 

Posaďme se na židli  
zákazníka 

Se službami CzechTrade jsem se setkal 
později na  pozici obchodního náměstka 
strojírenské společnosti, která spolupraco-
vala s  agenturou CzechTrade a  nechala si 
od  ní zpracovat ověření zájmu o  své pro-
dukty. Nikdo z  tvůrců této nepříliš profe-
sionální studie se však nezajímal o  to, zda 
nám klientům k něčemu je, zda jsme neče-
kali něco jiného. Nejsnazší cesta, jak přijít 
o zákazníka…

Možná i  to byl jeden z  důvodů, proč jsem 
se po  dvaceti letech působení v  obchodu 
a  exportu v  komerční sféře rozhodl při-
jmout novou výzvu a nabídl své zkušenosti 
a  klientský pohled ambicióznímu projektu 
rozvoje agentury CzechTrade. Věřím totiž, 
že těsnější spolupráce CzechTrade s firmami 
povede k důkladnějšímu poznání jejich po-
třeb, klíčových kompetencí a  potenciálu 
rozvoje jejich záměrů na cestě k mezinárod-
nímu úspěchu. 

Hledejme nové příležitosti

Nová architektura CzechTrade bude hrát 
velmi pozitivní roli v  nabídce sektorového 
know-how včetně oborových trendů z  růz-
ných částí světa, možnosti ověřit hypotézy 
o  směřování specifických oborů či odvětví 
v  různých prostředích a  společné ana-
lýzy signálů o  budoucích příležitostech či 
ohroženích. 

Věřím, že důraz na  sektorovou specializaci 
v  centrále CzechTrade vytvoří dobrou zá-
kladnu pro pochopení konkurenceschop-
nosti produktů a  přesnější popsání jejich 
konkurenční strategie, unikátních vlastností 
a  cílení na  zákazníka. CzechTrade pomůže 
s výběrem vhodných oblastí pro představení 
či expanzi výrobků, které bude modifikovat 
pro konkrétní region, a může kvalifikovaně 

konzultovat bariéry či podmínky vstupu 
na  trh, doporučit vhodnou volbu strategie 
i výběru partnera.

Buďme jedním týmem

Nově formulovaný koncept páteřní sítě za-
hraničních center nabízí našim firmám 
dlouhodobou asistenci a spolupráci při jejich 
vstupu na trh či skupinu trhů, kde mají nej-
větší šanci efektivního rozvoje a uplatnění své 
unikátní prodejní nabídky či řešení u  cílo-
vých klientů. Tento přístup však předpokládá 
daleko těsnější, řekněme projektovou spo-
lupráci mezi CzechTrade a  jeho zákazníky. 
Jejím základem by měla být důvěra a pocho-
pení, že čím lépe a detailněji se budeme znát, 
tím cílenější a  přesnější může být naše spo-
lupráce, která povede ke  kvalitnějším výstu-
pům jednotlivých zakázek i celých projektů. 

Budujme nové kompetence

Organizační struktura agentury se plně při-
způsobila novým požadavkům. V  pražské 
centrále vznikl analytický tým, projektové 
oddělení i  nově sektorově koncipované 
klientské oddělení. V  zahraničí se zásadně 
rozšiřují kapacity a  mění struktura páteřní 
sítě. CzechTrade je dnes českým firmám 
daleko důstojnějším partnerem právě pro 
unikátní kompetence spočívající ve znalosti 
klíčových oborů, moderních metod k  ově-
ření konkurenční výhody výrobků a  jejich 
skupin v konkrétních regionech a v nabídce 
popisu trendů či budoucího vývoje v  jed-
notlivých odvětvích. 

Všechny tyto služby pomáhají lépe formu-
lovat zásadní otázky a hledat odpovědi k vy-
pracování konkrétních strategií či podpořit 
klíčové rozhodovací procesy nejen vstupu 
na  zahraniční trhy, ale i  rozhodování o  in-
vestičních příležitostech, zvážení rizika roz-
voje odvětví, v němž klient podniká či další 
kroky připravuje.

KONKURENCESCHOPNOST

Miroslav Mevald 

Ing. Miroslav Mevald, MBA, vystudoval 

Elektrotechnickou fakultu Vysoké školy 

elektrotechnické v Plzni. MBA začal 

studovat v Austrálii v rámci programu pro 

zahraniční manažery sponzorovaného 

australskou vládou a později jej dokončil 

při Manchesterské metropolitní univerzitě. 

Svou praxi zahájil jako konstruktér 

elektrozařízení textilních strojů a v roce 

1990 nastoupil jako vedoucí zahraničního 

obchodu do firmy OEZ Letohrad, kde  

mimo jiné budoval exportní oddělení.  

Od té doby se zabývá zahraničním 

obchodem. Byl výkonným ředitelem 

české pobočky švédského gumárenského 

koncernu Trelleborg, kde působil i jako 

ředitel prodeje pro region střední a východní 

Evropy, Střední a Blízký východ a severní 

Afriku. Do agentury CzechTrade nastoupil 

1. 8. 2011 na pozici ředitele zahraniční sítě. 
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Severní Amerika Chicago, Calgary, New York, Silicon Valley USA, Kanada

Latinská Amerika São Paulo, Mexico City
Brazílie, Mexiko, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, 
Bolívie, Chile, Kolumbie, Ekvádor, Peru

Skandinávie Kodaň, Stockholm Norsko, Dánsko, Švédsko, Finsko

Jihozápadní Evropa a Středomoří Paříž, Madrid, Miláno Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, státy Maghrebu

Západní Evropa
Düsseldorf, Vídeň, Londýn, Brusel, Rotterdam, 
Varšava

Velká Británie, Irsko, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, 
Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polsko

Střední a východní Evropa Budapešť, Bukurešť, Sofie, Záhřeb, Bělehrad
Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá 
Hora, Makedonie, Albánie, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko

Rusko a SNS
Moskva, Petrohrad, Jekatěrinburg, 
Almaty, Kyjev, Riga

Rusko, Kazachstán, státy SNS, Ukrajina, Estonsko, Litva, 
Lotyšsko

Blízký východ Istanbul, Dubaj, Káhira SAE, Saúdská Arábie, Irák, Írán, Kuvajt, Turecko, Egypt, Izrael

Indie Bombaj Indie, Pákistán, Bangladéš, Srí Lanka

Dálný východ Šanghaj, Chengdu, Ho Či Minovo Město, Tokio
Čína (včetně Tchaj-wanu a Hongkongu), Vietnam, Korea, 
Japonsko, Thajsko, Singapur, Indonésie, Malajsie

Regionální centra CzechTrade
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Ze zkušenosti vím, že mnoho rozhodnutí 
i  ve  velkých firmách probíhá v  podmín-
kách nedostatku relevantních informací. 
Důvodem může být nedostatek zkušeností, 
chybějící zdroje nebo třeba jen absence 
nadhledu nezávislého experta. Tento defi-
cit informací může budoucí vývoj podniku 
či směr podnikání značně zkomplikovat, 
prodražit či zbrzdit nebo dokonce vyústit 
ve špatnou volbu teritorií pro expanzi či v zá-
važné chyby v definici konkurenční strategie. 

Využijme zázemí rozšířené 
zahraniční sítě

Na  základě společné dohody o  sdílení slu-
žeb s  ministerstvem zahraničních věcí se 
síť pro export násobí o  zastupitelské úřady 
v jednotlivých zemích a CzechTrade se stává 
integrátorem signálů a  poptávek a  silným 
nástrojem pro realizaci služeb business to 
business. Zahraniční kanceláře CzechTrade 
tak dnes pokrývají všechny důležité části 
světa (viz mapa na str. 11).

Nově definované sektorové zaměření jed-
notlivých regionálních center vychází 
z  důkladné analýzy podobnosti jednotli-
vých ekonomik, a  vytváří tak prostor pro 
flexibilní sdílení zdrojů a  rychlejší odezvu 

na  požadavky klientů. Široký teritoriální 
záběr v  jednotlivých zemích podobného 
profilu nabízí rychlejší přístup a  otevření 
trhů unikátním nabídkám našeho klienta 
či umožní optimalizovat jeho požadavky 
při výběru nejvhodnějšího trhu podle jeho 
zadání. 

Kapacita zahraniční sítě CzechTrade se 
do  konce roku 2012 prakticky zdvojnásobí 
díky zapojení místních oborových specia-
listů v  jednotlivých zemích a  dosáhneme 
unikátní synergie ve  spolupráci českých 
a  místních odborníků a  postupném pro-
hloubení znalostí o  příležitostech i  ome-
zeních, ale také specifikách průmyslových 
odvětví ve  všech zemích regionu i  mimo 
sídla zahraničních kanceláří. Zahraniční 
síť CzechTrade tak poskytne vysoce profe-
sionální servis a  poradenství v  globálním 
měřítku. Integrace zahraničních zastoupení 
agentury CzechInvest a využití jednotné sítě 
pro sběr signálů pro investiční pobídky pak 
dále ještě zefektivní činnost celé sítě.

Strategické zaměření jednotlivých regio-
nálních center (viz tabulka) a  jejich kon-
krétní směřování vám budeme postupně 
představovat i  na  stránkách Trade Review. 
Odráží globální strategii agentury a  vy-
užívá specifika těchto regionů vzhledem 

ke  konkurenční výhodě českého průmyslu 
v klíčových oborech a charakteristikám jed-
notlivých regionů. 

CzechTrade 
je vaše agentura

Jak už jsem zmínil, naším přáním a cílem je 
vytvořit s  vámi, našimi klienty, jeden tým. 
Proto chceme klást i větší důraz na důsled-
nější komunikaci. Rádi bychom od vás měli 
daleko silnější zpětnou vazbu, než je jen 
vyplnění automaticky generovaných dotaz-
níků zjišťujících spokojenost s  jednotlivými 
službami. I když i to je pro nás důležité a dě-
kujeme vám za ně. 

Jsem jedním z  vás, exportním manažerem, 
který se budování a  rozvoji obchodu věno-
val posledních dvacet let. Věřím, že mluvím 
vaším jazykem a  vaše argumenty ocením 
a budu chápat. A za náš nově budovaný tým 
CzechTrade mohu slíbit, že vám budeme na-
slouchat a  budeme se snažit přizpůsobovat 
naši nabídku služeb vašim skutečným potře-
bám rozvoje. Společně tím podpoříme nejen 
další rozvoj exportu českých firem, ale posí-
líme i renomé českých firem ve světě.  

KONKURENCESCHOPNOST

Strategické zaměření regionálních center CzechTrade

Regionální centra Dílčí strategie
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Severní Amerika Technologické a spotřebitelské trendy

Latinská Amerika (pilotní projekt) Geografická expanze

Skandinávie a Pobaltí Služby a aplikace s vysokou přidanou hodnotou

Jihozápadní Evropa a Středomoří Tržní mezery a rozvoj třetích trhů

Západní Evropa
Rozvíjení pozice v globálních 

hodnotových řetězcích

Středovýchodní Evropa Využití příležitostí rozvíjejícího se regionu

Rusko a SNS (pilotní projekt) Strategické projekty rozvoje a modernizace

Blízký východ Etablování a rozvíjení trhů

Indie Strategická spolupráce

Dálný východ (pilotní projekt) Strategická působnost českých firem

Význam inovací v konkurenčním zápolení –   nízký;    vysoký
Nízký podíl inovací je v tomto smyslu v zemích ve stadiu „catching-up“, to je v ekonomikách tažených buď surovinami, či efektivním 
využíváním zdrojů. Dílčí strategie regionálních center jsou navrženy na základě průzkumu zpracovaného zahraničními kancelářemi
CzechTrade, který obsahuje vyhodnocení tržních signálů a trendů jednotlivých sektorů. Pro výběr oborů byl použit model komparativních 
výhod, který hodnotil konkurenční výhodu domácího oboru ČR a potenciál zahraničních trhů v odpovídajících regionálních centrech.
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SPEKTRUM

MSV Brno – barometr investiční nálady
Letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu se konal ve  velkém očekávání, jak se 

postupné oživování trhu, které firmy nejen v  české kotlině pociťují, promítne v  konkrétním 

zájmu investovat do  prezentovaných exponátů a  nabízených řešení. Brněnský veletrh vždy 

býval určitým barometrem stavu naší ekonomiky a tuto funkci splnil bezesporu i letos. 

Přesně před třemi lety, v  době jeho jubi-
lejního padesátého konání, kdy pavilony 
praskaly ve  švech, ohlásila banka Lehman 
Brothers svůj banrot. Tím urychlila světovou 
finanční krizi, která se zásadním významem 
projevila na  komoditě průmyslové výroby. 
Podle slov ředitele MSV Jiřího Rouska mů-
žeme po  třech letech s  čistým svědomím 
konstatovat, že k oživení trhu bezesporu do-
chází. Firmy v  předchozím období nezahá-
lely a propady ve výrobě nahradily vývojem 
nových a  inovovaných výrobků. Zákazníci, 
kteří neinvestovali, mají o  jejich řešení zá-
jem, jsou připraveni rozšířit a modernizovat 
svůj výrobní park, aby byli schopni reali-
zovat nové zakázky, které k  nim postupně 
přicházejí.

Kvalita školství 

Technicky fundovaní zaměstnanci jsou alfou 
a  omegou konkurenčního úspěchu každé 
ekonomiky. O  skutečnosti, že naše školy 
neprodukují tak kvalitní absolventy, jak by 
bylo třeba, se v poslední době hovoří nahlas. 
A netýká se to jenom středního stupně škol, 
velká kritika se snáší i na oblast terciárního 
vzdělávání. 

Jak říká prezident Svazu strojírenské techno-
logie Jan Rýdl, náš průmysl, který je hlavním 
podílníkem na HDP, potřebuje přes 40 pro-
cent technicky vzdělaných osob na  trhu 
práce. Ve skutečnosti jich máme jen 29 pro-
cent. „Mezinárodní srovnání jednoznačně 
ukazují, že největší propad je u  absolventů 
středních odborných učilišť. Tam je nutné 
se zaměřit, jelikož průmysl potřebuje nejen 

kvalitní techniky a inženýry, ale také kvalitní 
dělníky,“ konstatuje Jan Rýdl.

Co přijde?

Veletrh EMO Hannover prohloubil ten-
dence a brněnský Mezinárodní strojírenský 
veletrh bezesporu též potvrdil skutečnost, že 
nové zakázky přicházejí z Indie, Číny, Ruska 
a dalších zemí, ale ne od našeho západního 
souseda. Petr Zemánek, ředitel Svazu stro-
jírenské technologie (SST), k  tomu dodává, 
že je to pro české exportéry varující signál, 
jelikož jejich export do  Německa předsta-
vuje zásadní podíl. Německý propad se za-
kázkami do  zemí mimo evropský region 
nahradit nedá. „Sice můžeme nabýt dojmu, 
že v současné době jde výrobní zatížení čes-
kých firem nahoru, to je však způsobeno 
delší výrobou u složitých celků. V objednáv-
kách je nyní možné dohlédnout do  první 
poloviny příštího roku, který jednoznačně 
předvídá stagnaci či mírný pokles,“ konsta-
tuje Petr Zemánek. 

Podle SST firmy provedly úsporná opatření, 
a jsou tedy lépe připraveny na případné pro-
pady v zakázkách. S rozvahou nabírají nové 
zaměstnance i přesto, že se zpožďují termíny 
předání zakázek. V objemu výroby se napří-
klad komodita obráběcích a tvářecích strojů 
dostává na úroveň let 2006 a 2007, ale zna-
telný nárůst zakázek nelze očekávat.  

Roman Dvořák

Roman Dvořák je šéfredaktorem mě-
síčníku MM Průmyslové spektrum. 

Strojírna TYC je ryze českou, mladou 

rodinnou firmou. V  letošním roce si 

z MSV odvezla ocenění nejvyšší – zla-

tou medaili pro multifunkční obrá-

běcí šestiosé centrum portálové kon-

strukce FVCT 180/2 CNC. 

Jak uvádí spolumajitel firmy, syn za-

kladatele Ondřej Tyc, přednosti stroje 

jsou v  robustním stabilním a  velmi 

tuhém rámu, který tak umožňuje do-

sahovat vysoké přesnosti. „Ocenění 

je pro naši firmu velmi důležité a be-

zesporu podpoří prodej. Zejména 

u ruských zákazníků bude mít velkou 

váhu,“ upřesňuje zakladatel strojírny 

Jaroslav Tyc.
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Rakousko – jeden z vítězů 
hospodářského oživení 
V prvním roce po prudkém hospodářském propadu je Rakousko optimistické. 

Domácí firmy vypadají zdravé a silné, firemní zisky téměř dosahují předkrizové 

rekordní úrovně, prodeje rostou a zaměstnanost ještě nikdy nebyla tak vysoká. 

Krize eura nemá zatím na Rakousko žádný vliv. 

Základem pro nadšenou náladu jsou dobré 
výsledky ekonomiky v loňském roce. Pouhý 
rok po  nejhorší hospodářské krizi v  pová-
lečném období jsou rakouské firmy opět 
silné. Jen několik skutečností ‒ především 
rostoucí inflace ‒ kazí harmonický obrázek. 

Silné oživení rakouského hospodářství je 
podporováno především exportně oriento-
vanými odvětvími průmyslu, domácí spo-
třeba se vyvíjí pomaleji. 

Optimismus sdílí odborníci 
i podnikatelé

I  když se odborníci na  počátku roku 2010 
obávali návratu krize, hodnotí letošní vý-
voj ekonomiky jako pozitivní. Od  druhého 
čtvrtletí 2010 začaly opět růst hrubé ka-
pitálové investice, dobrý vývoj zazname-
naly hlavně investice do  vybavení. Vklady 
do  výstavby klesaly ještě na  konci roku 
2010 a  s  poklesem se počítá i  pro celý rok 
2011. Vysoká dynamika růstu tažená prů-
myslem a  exportem do  konce roku pravdě-
podobně oslabí, předběžné indikátory jako 
index nákupčích totiž ukazují na  oslabení 
v  Rakousku i  ve  světě. Směrodatný bude 
vývoj německé ekonomiky, neboť ta je pro 
Rakousko největším obchodním partnerem.

Optimismus sdílí rovněž podnikatelský sek-
tor. Generální ředitel koncernu Voestalpine 
Wolfgang Eder sice vidí jako latentní hrozbu 
pro udržitelnou hospodářskou obnovu pro-
blém dluhů různých zemí EU a USA a pře-
trvávající nedostatky na  finančních trzích 
a u bank, pozitivní aspekty však podle jeho 
názoru celkově převažují. Právě ocelářský 
průmysl, v němž Voestalpine hraje význam-
nou roli, je výborným ekonomickým ukaza-
telem, protože většina jiných průmyslových 
odvětví vyžaduje ocel jako surovinu na stroje 
nebo infrastrukturu. V  divizi oceli je 
Voestalpine v  letošním roce vytížen na hra-
nici kapacity, ve zbývajících čtyřech divizích 
činí využití kapacit přes 90 %.

Největší podíl na celkové průmyslové výrobě 
Rakouska má tradičně strojírenský průmysl 
následovaný elektrotechnickým a  chemic-
kým průmyslem. Významný je rovněž prů-
mysl automobilový, chemický a  elektrotech-
nický. Rakouský průmysl je silně závislý 
na exportu, největší podíl vyvezené produkce 

na  objemu domácí výroby (exportní kvóta) 
připadá na automobilový (88 %, jedná se pře-
devším o  subdodávky pro německé výrobce 
automobilů), strojírenský (70 %), textilní 
(88 %) a elektrotechnický průmysl (69 %).

Strojírenství a kovodělný 
průmysl dominuje

Výroba strojů a  zpracování kovů je důleži-
tým sektorem rakouského hospodářství, za-
městnává 117 000 pracovníků. Hodnota pro-
dukce dosahuje ročně cca 30 miliard eur, tj. 
23 % průmyslové produkce celého Rakouska. 
Na rozdíl od celorakouské bilance zboží za-
znamenává strojírenství již řadu let přeby-
tek. Tři čtvrtiny vývozu strojů a  kovových 
výrobků směřují do  ostatních evropských 
zemí. Největší podíl připadá na  Německo, 
následují Itálie, Francie a  Česká repub-
lika. Do  Německa vyváží Rakousko pře-
devším komponenty a  části strojů, které se 
v Německu dále zpracovávají na hotové vý-
robky a jsou pak zase vyvezeny.

Nejvíce jsou v  současné době vyváženy 
stroje a  zařízení pro textilní, oděvní 

SPECIFIKA TRHU

Martina Konecká

vedoucí zahraniční kanceláře

CzechTrade Vídeň, Rakousko

martina.konecka@czechtrade.cz

Republika Rakousko

Rozloha: 83 871 km²  
(112. na světě) 

Počet obyvatel: 8 260 000 

Hlavní město: Vídeň

Hlavní jazyk: němčina, regionálně 
slovinština, chorvatština, maďarština

Měna: EUR
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a  kožedělný průmysl, stroje a  zařízení pro 
plastikářský průmysl, pro výrobu a  zpra-
cování papíru, potravinářský průmysl, sta-
vební a důlní stroje a zařízení.

V  roce 2010 vyprodukovalo odvětví 
zboží v  hodnotě 32,7 miliardy eur, tedy 
o  6,5 %  více než v  roce 2009. Pokles počtu 
zaměstnanců v  kovoprůmyslu pokračoval, 
ovšem jeho intenzita oslabila. V letech 2008 
až 2009 počet zaměstnanců klesl o  4,6 %, 
v  roce 2010 už to bylo jen o  1,4 %. Tento 
rok by se měl stav personálu v odvětví zvý-
šit o  dvě procenta. Zakázky v  předchozím 
roce u zhruba 1200 firem v odvětví vzrostly 
o  18,3 % na  29,6 miliardy eur. Hlavním ta-
hounem růstu byl v roce 2010 vývoz zboží, 
který se zvýšil o  11,9 % a  dosáhl objemu 
23,4 miliardy eur. Z této částky bylo vypro-
dukováno 14,3 miliardy eur ve  strojíren-
ském průmyslu a  6,1 miliardy eur v  kovo-
dělném průmyslu. Vývozní kvóta firem se 
pohybuje kolem 66 procent. 

Automobilový průmysl  
má tradici

Automobilový průmysl má v  Rakousku 
více než stoletou tradici. První benzinové 
vozidlo, pohon předních kol či výzkum 
aerodynamiky a  vynález deformačního 
pásma vozidla pocházejí právě odtud. 
Sedm set výrobních firem dosahuje roč-
ního obratu ve  výši 12,5 miliardy eur. 
Ačkoli je Rakousko známo spíše jako země 
subdodavatelů, vyrábí se zde průměrně 
sedmnáctkrát více osobních, nákladních 
vozů a  autobusů než v  roce 1980. Téměř 

všechna (98 %) z  350  000  ročně vyrobe-
ných vozidel směřují na export.

Textilní průmysl drží inovace

V  Rakousku tradičně působí na  140 výrob-
ních podniků, které ročně dosahují obratu 
přes 2,6 miliardy eur. Za  úspěch na  domá-
cím i  zahraničních trzích vděčí především 
propojení tradic a  zkušeností s  inovačním 
přístupem, ať už jde o  typicky rakouské 
výšivky či technické textilie. Asijské kon-
kurenci čelí soustředěním se na  speciální 
a  tzv. smart tkaniny. Z  Rakouska pocházejí 
poslední světové novinky a  patenty: stany 
a  textilní plachty s  patentovanou povrcho-
vou úpravou proti napadení plísněmi a hni-
lobou pro použití v katastrofou postižených 
oblastech, lana pro horolezce, zabezpečo-
vací systémy a  horská záchranná výbava 
naprosto odolná proti oděru. První ener-
geticky úsporný ručník světa, který spoří 
30 % vody a  elektrického proudu, byl utkán 
ve Waldviertelu, nejjemnější tkanina z orga-
nické bavlny na  bio prošívané přikrývky je 
rovněž „Made in Austria“.

Elektronika a elektrotechnika 
vyžadují masivní výzkum

Plošný spoj – desku, na  kterou se umís-
ťují elektrosoučástky – vynalezl v  roce 
1943 Rakušan Paul Eisler. Dnes je tento 
prvek součástí všech elektronických zaří-
zení a  největším výrobcem plošných spojů 
v  Evropě je rakouská společnost AT &  S. 
Elektrotechnický průmysl představuje 

v  Rakousku okolo 300 firem. Zaměstnává 
téměř 60 tisíc pracovníků – v tomto ohledu 
je druhým největším zaměstnavatelem ra-
kouského průmyslu. Díky „výzkumné kvótě“ 
ve  výši 21 % je elektrotechnický průmysl 
výrazně nad průměrem celého průmyslu 
(6,7 %) a  je také jedním z  nejvíce výzkumu 
nakloněných odvětví v  Evropě. Podíl ino-
vačně činných podniků dosahuje 88 %. 
Po drastickém poklesu tržeb v odvětví v roce 
2009 (o 9 % na 13,7 miliardy eur) a stagnaci 
v  předchozím roce dosáhne prodej pravdě-
podobně opět patnáctimiliardové hranice. 
Výrobní kapacita se zvýšila o  7 %, pro le-
tošní rok se očekává mírné zrychlení. Boom 
se týká obou subsektorů ‒ elektrotechnic-
kého a elektronického průmyslu, výroby in-
formačních a  komunikačních technologií, 
elektronických součástek a  dalších elektro-
nických výrobků, jakož i  výroby elektric-
kých zařízení, elektrických motorů, gene-
rátorů a  baterií. Pozitivní trend v  oživení 
dokládá příliv zakázek velkých společností 
jako Siemens a  Infineon. Právě německý 
IT koncern Infineon investuje do  své ra-
kouské dcery téměř 200 mil. eur, vytvořeno 
bude 400 nových pracovních míst. Poptávka 
po  polovodičích znatelně stoupá v  automo-
bilovém průmyslu i energetickém sektoru.

Vzestup probíhá 
nerovnoměrně

Rakousko je jedním z  vítězů hospodář-
ského oživení, vzestup však na  spolkové 
úrovni probíhá nerovnoměrně. Nejvyšší 
tempo růstu zaznamenávají Štýrsko a Horní 
Rakousy. Důvodem je exportní orientace 
a  nižší výchozí úroveň těchto spolkových 
zemí. V  Horních Rakousích se podařilo 
koncernu Voestalpine zvýšit tržby o  28 % 
na  téměř 11 miliard eur a  ztrojnásobit pro-
vozní výsledek (EBIT) na  985 milionů eur. 
Ve  Štýrsku stoupl obrat skupiny Andritz 
(výrobce zařízení a systémů pro vodní elek-
trárny, celulózový, papírenský, ocelářský 
průmysl) o  11 % na  téměř 3,6 miliardy eur, 
zisk vzrostl dokonce o 57 % na 258 milionů 

PŘÍLEŽITOSTI

V  prvním čtvrtletí 2011 dosáhlo 

Rakousko předkrizového reálného 

HDP. Z nejnovější prognózy Rakouské 

národní banky (OeNB) vyplývá, že 

v  roce 2011 HDP poroste reálně 

o 3,2 %, pro léta 2012 a 2013 předpo-

kládají analytici OeNB také nadprů-

měrný reálný růst – 2,3 %, resp. 2,4 %. 

Rakousko tedy roste rychleji než prů-

měr eurozóny, která letos pravděpo-

dobně zaznamená růst ve výši 1,5 až 

2,3 %, příští rok 0,6 až 2,4 %.
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eur. Ve  Vorarlbersku se HDP také zvýšil 
nadprůměrně. Přední podnik této spol-
kové země, obchodní firma Steinacher, těžil 
z masivního nárůstu cen kovů.

Ekonomika Dolních Rakous trpěla už v roce 
2009 nadprůměrně, v  roce 2010 v  reál-
ném vyjádření rostla ze všech spolkových 
zemí nejslaběji. To však neplatí pro největší 
podnik země, maloobchodní gigant Rewe 
International. Díky trvalé ochotě spotřebi-
telů utrácet za potraviny obrat Rewe neustále 
roste. Také dolnorakouský podnik číslo tři, 
výrobce výherních automatů Novomatic, 
vykázal v  roce 2010 rekordní bilanci. Tržby 
vzrostly o  19 % na  2,8 miliardy eur. Vídeň 
a  Burgenlandsko byly krizí v  roce 2009 po-
stiženy nejméně, protože jsou více oriento-
vané na  domácí poptávku, navíc Vídeň těží 
z boomu v městské turistice.

Největší společností v  Rakousku je skupina 
OMV. Silný hospodářský růst a  monetární 
expanze vyhnaly světové tržní ceny komo-
dit vzhůru. Z  toho těžilo OMV, které si tak 
vykompenzovalo některé ztráty utrpěné 
v důsledku politických nepokojů v některých 
producentských zemích. Tržby v  prvním 
čtvrtletí letošního roku vzrostly o 53 %. 

V  Burgenlandsku vzrostla produkce vý-
robního sektoru, ztráty v  cestovním ruchu 
a  stavebnictví ale zabránily výraznějšímu 
růstu. Největší firmou v  Burgenlandsku 
je s  obratem ve  výši 464 mil. eur firma 
Kromberg&Schubert Austria, dceřiná spo-
lečnost německé firmy zabývající se výro-
bou elektrických kabelů. S  obratem ve  výši 
373 milionů eur je na druhém místě rovněž 
dceřiná společnost velké korporace: Mars 
Rakousko známá díky stejnojmenné čokolá-
dové tyčince. 

V  Korutansku, Tyrolsku a  Salcbursku 
rostla ekonomika v  roce 2010 průměrně. 
V  Korutansku se výrobě zboží dařilo 

nadprůměrně, ale cestovní ruch ztrácel. 
Největší zdejší firmou je rakouská „dvojka“, 
stavební gigant Strabag, s  čistými tržbami 
ve výši 12,77 miliardy eur a 73 600 zaměst-
nanci po  celém světě. I  když většina eko-
nomů nevidí situaci ve  stavebnictví růžově, 
zvýšil generální ředitel společnosti Hans 
Peter Haselsteiner svůj odhad pro aktuální 
a příští rok, očekává nárůst produkce z 13,5 
na  14 miliard. Korutanský druhý největší 
podnik je Kelag, energetická společnost 
s  obratem 1,5 miliardy eur. Na  třetí příčce 
se umístil technologický koncern Infineon 
s  obratem 1,3 miliardy eur a  2500 zaměst-
nanci, který přestál krizi přímo ukázkově.

Mírně podprůměrný růst v  Salcbursku 
a  Tyrolsku je důsledkem slabšího vývoje 
v oblasti cestovního ruchu. Největší tyrolské 
společnosti Swarovski se podařilo překo-
nat krizi a  opět roste. Druhé místo v  zemi 

obsadila dřevařská firma Egger s  obratem 
téměř 1,5 miliardy eur a 5390 zaměstnanci. 

Na  všeobecném hospodářském vývoji 
jsou závislé také tři největší společnosti 
v Salcbursku. Jsou to zároveň tři z místních 
nejsilnějších značek: Spar, Porsche a  Red 
Bull. Skupina Spar Rakousko zvýšila v  roce 

Země průměr EU = 100 %

Vídeň 181

Salcbursko 155

Vorarlbersko 144

Tyrolsko 142

Horní Rakousy 135

Štýrsko 118

Korutansko 114

Dolní Rakousy 113

Burgenlandsko 89

Horní Rakousy
Vídeň

Dolní Rakousy

Štýrsko

Korutansko

Salcbursko
Tyrolsko

Vorarlbersko
Burgenlandsko

HDP/obyv. v % k průměru EU

do 100 100–120 120–150 nad 150

Hrubý domácí produkt na obyvatele (2010)

Zdroj dat: Statistik Austria

Inflace

Zvýšení daní a poplatků a především 

rostoucí ceny surovin vytlačí v  roce 

2011 rakouskou inflaci na  3,2 %, 

po  Estonsku a  Velké Británii jde 

o třetí nejvyšší úroveň inflace v rámci 

eurozóny. V  dalších dvou letech by 

měla inflace klesnout na 2,1 a 1,9 %. 
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2010 tržby o 4,4 procenta na 11,71 miliardy 
eur. Obzvláště hrdá je na  2000 nových pra-
covních míst; maloobchodní gigant již za-
městnává 74 000 osob. 

Nezaměstnanost
Nečekané zlepšení na  trhu práce se po  kri-
zovém období dostavilo již na  konci roku 
2010, kdy bylo dosaženo historicky nej-
vyššího stavu zaměstnanosti. Podle defi-
nice Eurostatu klesla vloni nezaměstna-
nost na 4,4 %, letos se má ještě mírně snížit 
na  4,3 %. V  tomto parametru je Rakousko 
v  eurozóně absolutním vítězem, průměrná 
nezaměstnanost v  zemích sedmadvacítky je 
při hodnotě 9,4 % více než dvojnásobná.

Domácí poptávka

Na  rakouský maloobchod dopadla krize se 
zpožděním. V  letech 2009 a 2010 zazname-
nal maloobchodní sektor ve  srovnání s  ji-
nými hospodářskými odvětvími velmi dobré 
výsledky. Těžil z daňové reformy, výhodných 
mzdových dohod a  dobrého stavu bankov-
ních kont Rakušanů. V  květnu zaznamenal 
pokles o 2,3 %, čtvrtý nejvyšší v EU, a zlep-
šení zatím není v dohledu. Domácí spotřebi-
telskou poptávku zpomalily negativní titulky 
o  jižních zemích eurozóny a  vysoké inflaci. 
Nejvíce postižen je prodej šperků, hodinek 
a sportovních potřeb, jejichž tržby z prodeje 
klesly v reálném vyjádření o 11,6, resp. 3,0 %. 
Pokles příjmů zaznamenali také knihkupci 
(-2,2 %), prodejci oblečení (-0,9 %) a  obuvi 
(-0,6 %). Také výnosy obchodů s  hračkami 
a  koženým zbožím oslabily. Naopak se daří 
obchodu s  kosmetikou (+2,9 %), nábytkem 
(+1,1 %) a se stavebními potřebami (+2,8 %). 
Tradičně nejsilnější odvětví, obchod s  po-
travinami, zůstalo s reálným nárůstem tržeb 
o 0,3 % na  téměř stejné úrovni jako v před-
chozím roce.

Export zůstává motorem 
hospodářského rozvoje

Dynamický vývoj rakouského zahranič-
ního obchodu těží z  posílení světové eko-
nomiky. Celkový export by měl v  roce 2011 
růst téměř stejně výrazně jako v  roce 2010 
(+10,4 %). V letech 2012 a 2013 by mělo do-
jít ke zpomalení, ovšem s mírou růstu 7 % se 
budou exporty nadále zvyšovat nadprů-
měrně. Podle expertů rakouského Institutu 
pro vyšší studia IHS zůstane export motorem 
hospodářského rozvoje a  dosáhne v  letech 
2011 až 2015 průměrného nárůstu o 6,3 %.

Ještě rychleji než vývoz stoupá dovoz, 
který za  polovinu letošního roku vzrostl 
o 18,9 % na 63,7 mld. eur. Tím se zvýšil de-
ficit obchodní bilance z 1,95 mld. eur z prv-
ního pololetí 2010 na 3,17 mld. eur. Hlavním 
důvodem zhoršení deficitu je zvýšení cen 
energií a  surovin. Před deseti lety však 
Rakousko vykazovalo mnohem vyšší deficity.

Za  celý rok 2010 se zvýšil objem rakous-
kého zahraničního obchodu o více než 16 %. 
Dovoz se zvýšil o 16,5 % na 113,65 mld. eur, 
vývoz o  16,7 % na  109,4 mld. eur. V  obou 
směrech dosáhl zahraniční obchod hodnot 
téměř srovnatelných s  rekordním rokem 
2008. Rakousko v současné době obchoduje 
intenzivněji se třetími zeměmi než s  EU. 
Se  členskými zeměmi EU již tradičně do-
sahuje deficitu obchodní bilance, se třetími 
zeměmi aktiva.

Více než třetina celkové intenzity zahranič-
ního obchodu připadá na  Německo (podíl 
dovozu 39,5 %, podíl vývozu 31,6 %). Na ně-
mecký trh dodává Rakousko především sub-
dodávky pro automobilový průmysl. Dalšími 
významnými partnery jsou Itálie, Švýcarsko, 
Česká republika, Čína, USA a Francie. Česká 
republika je čtvrtým nejdůležitějším rakous-
kým obchodním partnerem. 

PŘÍLEŽITOSTI

69,8 %

25,0 %

5,2 %

69,3 %

1,6 %

29,1 %

zemědělstvíprůmyslslužby

Struktura hospodářství Rakouska

Podíl na HDP Podíl na zaměstnanosti

Zdroj: Wikipedia

I. Kriticky posuďte, zda váš produkt 
najde na  náročném rakouském 
trhu uplatnění. Šanci mají přede-
vším výrobky s  vysokou přidanou 
hodnotou při současném zacho-
vání konkurenční cenové výhody.

II. Rakouští obchodní partneři jsou 
v jednání důslední, dobře znají své 
hranice a  většinou i  hranice ob-
chodního partnera, a tak často do-
chází k důslednému tlaku na cenu. 

III. Klaďte důraz na  domácí přípravu, 
která zahrnuje mimo jiné kvalitní 
propagační materiály a  interne-
tové stránky v německém jazyce. 

IV. Nepodceňujte individuální komu-
nikaci s  potenciálními partnery. 
Pamatujte, že iniciativa se očekává 
od  vás. Upřednostňujte osobní 
schůzky, které sjednávejte tři až 
čtyři týdny předem.

V. Jednejte otevřeně a  poctivě. 
Očekává se od  vás standardní ev-
ropské vystupování a  dodržování 
zavedených obchodních tradic. 
Jednacím jazykem je němčina.

VI. Nenadsazujte ceny a  dodr-
žujte dané slovo a  termíny. 
Případné změny v  nabídce jasně 
zdůvodněte.

VII. Dodržujte doporučený postup pů-
sobení na  rakouském trhu, který 
směřuje od  průzkumu přes vy-
hledání a  oslovení potenciálních 
partnerů a  případnou prezentaci 
na  veletrhu k  rozvoji obchodní 
spolupráce a  založení vlastní spo-
lečnosti. Všechny tyto kroky vám 
mohou usnadnit služby vídeňské 
kanceláře CzechTrade.

VIII. Ověřte si bonitu budoucího ob-
chodního partnera. Nespoléhejte 
na  zdání serióznosti, hospodářská 
krize platební morálku nezlep-
šila. Na  agenturu CzechTrade se 
v  poslední době obrátilo něko-
lik českých firem vymáhajících 
na  rakouských partnerech své 
pohledávky. 

IX. Věnujte zvýšenou pozornost uza-
vírání smluv. Konzultujte je s práv-
níky obeznámenými s  rakouským 
právem.

X. V  Rakousku je velmi rozšířená 
spolupráce s  obchodními agenty 
– odborníky ze všech odvětví 
s  odpovídajícím know-how a  sítí 
kontaktů. Je jich více než devět ti-
síc a  ročně zprostředkují obchody 
za  17,5 mld. eur. CzechTrade vám 
pomůže najít vhodného partnera.

DESATERO OBCHODOVÁNÍ  

S RAKOUSKEM
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Zahraniční investice 
v Rakousku

Pro zahraniční firmy je Rakousko velmi 
atraktivním středoevropským trhem. 
S  8,3  milionu spotřebitelů a  s  HDP ve  výši 
30 174 eur na osobu patří mezi mezinárodní 
špičku, a  to před Německem, Francií, Itálií 
i Velkou Británií. Z centra Rakouska je navíc 
možné během čtyř hodin jízdy dosáhnout 
padesát milionů německých spotřebitelů. 
Spolkové vládě se podařilo zvýšit atraktivitu 
Rakouska pro potenciální investory důraz-
nější podporou výzkumu, díky červeno-
-bílo-červené kartě se zjednodušil přístup 
odborníků a  vysoce kvalifikovaného perso-
nálu k  pracovním příležitostem. Centrální 
poloha, bezpečné a  stabilní ekonomické 
a  politické prostředí, nejvyšší kvalita ži-
vota a  středně vysoké zdanění právnických 
osob, to vše dělá ze země vhodnou základnu 

mnohých mezinárodních společností, které 
odtud řídí své obchody ve  střední a  vý-
chodní Evropě. Sídlí zde renomované firmy 
ze všech oblastí průmyslu, např. farmaceu-
tické společnosti Eli Lilly a Beiersdorf, elek-
tronický gigant Siemens či Henkel CEE.

Geografickou i  kulturní blízkost, sdílenou 
historii a  tradiční obchodní provázanost 
využívají pro expanzi na trhy eurozóny také 
české firmy. V Rakousku existuje na 200 růz-
ných obchodních projektů českých firem, 
v poslední době zde bylo přímo investováno 
přes 12 mil. eur. Investovaly zde například 
Karlovarské minerální vody do  společnosti 
Waldquelle Kobersdorf. Své pobočky ote-
vřely v  Rakousku společnosti Strojimport, 
Mitas, Koh-i-noor, Zoner, Crocodille 
ČR či TON. Vzhledem k  úplné liberali-
zaci trhu práce, která pro české firmy platí 
od  1.  května 2011, smějí firmy v  Rakousku 
zaměstnávat i vlastní pracovníky.  

Prognóza Rakouské národní banky z června 2011 

 2010 2011 2012 2013

 meziroční srovnání v % (reálně)

HDP +2,2 +3,2 +2,3 +2,4

Soukromá poptávka +1,1 +0,9 +1,2 +1,2

Veřejná poptávka −0,1 +0,8 +0,8 +1,0

Hrubé kapitálové investice −1,1 +3,7 +3,1 +3,4

Export celkem +10,4 +10,0 +6,8 +7,2

Import celkem +8,3 +8,9 +6,0 +6,6

 meziroční srovnání v %

HCPI – inflace +1,7 +3,2 +2,1 +1,9

 v % nominálního dispozitivního příjmu domácností

Míra úspor 9,2 8,6 9,4 10,3

 meziroční srovnání v %

Nesamostatně výdělečně činní +0,8 +1,7 +1,2 +1,2

 v % nabídky pracovní síly

Nezaměstnanost (Eurostat) 4,4 4,3 4,3 4,1

 v % nominálního HDP

Deficit veřejných rozpočtů −4,6 −3,0 −2,6 −2,3

Veřejné zadlužení 72,3 71,9 71,8 71,3

Zdroj: 2010 – Eurostat, Statistik Austria; 2011 až 2013: OeNB−prognóza z června 2011.

Další informace o investicích a perspektivních oborech v Rakousku vám přineseme v příštím čísle.





20 T R A D E R E V I E W 5/ 2011

Rostislav Fischer: 

Asijce porážíme na sousedních  
trzích flexibilitou

Jsme výrobci, ne dovozci, upozorňuje na  svých internetových stránkách 

česká rodinná firma ARCADE COLOR z Luk nad Jihlavou. V konkurenci levného 

asijského zboží má informace české textilní firmy své opodstatnění. 

Počátky zdejší textilní výroby se datují 
rokem 1859 a  její dlouhá tradice otiskla 
svou stopu do kraje a vztahu místních oby-
vatel k  tomuto odvětví. Po  roce osmdesát 
devět prošla fabrika v  souvislosti se vstu-
pem zahraničního kapitálu obdobím velké 
nejistoty. Nový majitel ustoupil od  zave-
dené výroby výplňkového prádla a  froté 
programu a orientoval se na jiný sortiment. 
Docházelo k  odprodeji ještě vyhovujícího 
strojového vybavení, omezovala se výroba 
a propouštěli zkušení pracovníci. 

Fabriku nedáme,  
radši ji koupíme!

S úpadkem továrny, v níž Marie Fischerová 
strávila kus života, se manželé Fischerovi 
nedokázali smířit a  v  roce 1995 ji koupili. 
Prvním krokem byla tvrdá racionalizace 
systému řízení a  redukce počtu vedoucích 
pracovníků, druhým audit podnikatelské 
strategie. „Zdejší výroba byla vždy zamě-
řena na  textil, tomu odpovídal strojový 
park i  profesní zaměření zaměstnanců. Již 
v roce 1973 se zde vyrobilo první froté pro-
stěradlo v  tehdejším socialistickém bloku, 
šila se tu froté pyžama a  spodní prádlo 
a  jejich největším odběratelem byla tehdy 
Spolková republika Německo. Naší vý-
hodou je vedle Jitexu Písek a  Pleasu kom-
pletní výrobní okruh – pletárna, barevna 

a  výroba konfekce na  jednom místě, takže 
nám stačí už jen koupit přízi. Proto doká-
žeme být velmi pružní a  rychle zareagovat 
na  přání zákazníků,“ vysvětluje jednatel 
společnosti Rostislav Fischer její největší 
konkurenční výhodu na evropských trzích. 

Jak překonat německou 
a rakouskou nedůvěru 

Lucká továrna byla ještě začátkem deva-
desátých let poměrně dobře zavedená, ale 
po  rozpadu Československa se pětipro-
centní tuzemský trh ještě zmenšil, ruský, 
kam za minulého režimu směřovalo asi 70 
procent produkce, zkolaboval a  dosavadní 
odbytiště v  Německu a  Rakousku pokrý-
vala jen asi čtvrtinu produkce. „Zpočátku 
se na naši snahu rozšířit své pozice na ně-
meckém a  rakouském trhu dívali tamější 
obchodníci s  nedůvěrou a  uspěli jsme 
jen s  malými objemy v  příhraničních re-
gionech. Zejména Němci stále považují 
za  kvalitní pouze své zboží. Ostatně, ruku 
na  srdce, my podobný paušální despekt 
máme v  podvědomí ve  vztahu k  náro-
dům na  východ od  nás. Další překážkou 
v  rychlejší expanzi je neochota Rakušanů 
i Němců zasahovat do vztahů, které fungují 
dobře. Tady by se Češi mohli lecčemus při-
učit,“ líčí historii expanze do obou soused-
ních zemí Rostislav Fischer. 

ARCADE COLOR je však jako největší vý-
robce prostěradel v  Evropské unii a  jeden 
z  největších producentů bavlněného vý-
plňkového prádla nastavený na  statisícové 
série. Úspěšný prodej takového objemu ale 
není reálný bez pomoci profesionálních 
obchodníků. „Využili jsme služeb vídeňské 
kanceláře agentury CzechTrade. Martina 
Konecká nejprve oslovila největší rakouské 

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY
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potenciální odběratele a  poté nás pozvala 
na  setkání tamějších obchodních zástupců 
sdružených v  rakouské hospodářské ko-
moře. Usmálo se na  nás štěstí. Krátký 
osobní kontakt s  panem Wolfgangem 
Eybnerem, komerčním radou a  specialis-
tou na náš sortiment, který je jedním z nej-
lepších ve  svém oboru v  Rakousku, jsme 
po  třech nedělích oživili dopisem a  brzy 
nato jsme se při jeho návštěvě v  Lukách 
dohodli na  spolupráci,“ vzpomíná šéf ple-
tařské firmy. 

„Kromě kvality a  rozumné ceny jsme 
na  evropském trhu zúročili svou flexibi-
litu. Asijská konkurence je sice velmi levná, 
vybavená srovnatelnou technikou a  do-
káže vyrobit to, co my tady, ale současný 
zákazník nechce čekat. Rozhoduje proto 
logistika a  náklady na  dopravu. To je náš 
trumf,“ upozorňuje na  jednu ze stránek 
globalizace Rostislav Fischer.

Rakouská poptávka má však i  další speci-
fika. Například na  rozdíl od Finů a Švédů, 
u  nichž ARCADE COLOR uspělo s  pro-
dyšným funkčním prádlem, dobře odvádě-
jícím vlhkost, Rakušané na nové materiály 
příliš neslyší. Preferují bavlnu v aktuálních 
módních odstínech. 

Časem přerostly obchodní vztahy českých 
a rakouských partnerů v přátelství. Přispěla 
k  tomu nejen vzájemná důvěra a  korekt-
nost, ale i znalost jazyka. „Bez angličtiny se 
člověk v obchodě už neobejde, ale partneři 
v  německy mluvících zemích pořád dávají 
přednost své mateřštině. Je to další plus, 
které v  obchodním kontaktu využíváme,“ 
říká podnikatel z  Vysočiny. Pro ARCADE 
COLOR představuje Rakousko se čtvrtino-
vým podílem na celkových tržbách největ-
šího zahraničního odběratele. Letos by se 
měl obrat vyšplhat až na 1,2 milionu eur. 

Sjednat férové podmínky 
není tak těžké

Snad žádné výrobní odvětví v  Evropské 
unii nepostihla nekalá konkurence a  levné 
asijské zboží tak jako textilní a  oděvní 
průmysl. „I  my jsme si zažili své. Výrobní 
strategii jsme založili na  vysoké kvalitě 
a  rozumných cenách. Někteří konkurenti 
se nás však snažili porazit dumpingovými 
cenami, falšováním značek, kopírováním 
a  padělky. Svého času zaplavili ‚aušuso-
vým‘ zbožím celou republiku. Potěšilo nás 
a velmi firmě pomohlo, když jsme obdrželi 
certifikát Česká kvalita uznávaný v  celé 
Evropské unii. Výrobky s tímto označením 
se musí podrobit přísným zkouškám zdra-
votní nezávadnosti, stálobarevnosti atd. 
Náročným kritériím však některé zboží ex-
portované z  Východu nevyhovuje a  žádná 
efektivní opatření nebyla dosud zavedena,“ 
říká nositel ocenění Výrobce roku 2009. 
Když se k  tomu přidají ještě nepředvída-
telné faktory jako strmý nárůst ceny bavlny 
na  světových burzách, pak nejednomu vý-
robci zamotá konkurenceschopnost hlavu. 
„Kontrakty na  nákup surovin uzavíráme 
až na  rok dopředu, takže jsme začátkem 
letošního roku museli držet stabilní ceny 
na úkor vlastního zisku,“ přiznává jednatel 
lucké textilky. 

Stejně obehraná písnička jako nefér ob-
chodní praktiky jsou pokračující celní 
úniky z  importu asijského textilu do  ČR. 
„Nevidím v tom žádný problém. Již v roce 
1995 jsme my, výrobci, na  setkání se zá-
stupci Generálního ředitelství cel a  státní 
správy navrhli jednoduché a účinné řešení, 
jak ochránit tuzemský textilní průmysl 
před levnou zahraniční konkurencí. Když 
vynásobíme aktuální cenu bavlny na  liver-
poolské burze průměrnou hmotností trička 

pro dospělého muže, dostaneme rozdíl 
mezi deklarovanou a skutečnou cenou ma-
teriálu. Při jejím porovnání s počtem kusů 
v  zásilce nám vyjde rozdíl, který můžeme 
promítnout do  celního poplatku a  DPH. 
Na  to nepotřebujeme vysoce kvalifikova-
nou sílu a  ještě dáme práci nezaměstna-
ným,“ poznamenává Rostislav Fischer.  

ARCADE COLOR s.r.o.
V  roce 1996 navázala společnost 
na  stopadesátiletou tradici pletařské 
výroby v  Lukách nad Jihlavou. Její 
výhodou je uzavřený výrobní cyklus 
a  138 zaměstnanců zapálených pro 
zdejší tradiční řemeslo. Prostěradla, 
ložní soupravy, výrobky bytového 
textilu a  bavlněné oblečení pro sport 
a volný čas značky ARCADE COLOR 
získaly mezinárodně uznávaný certi-
fikát Česká kvalita, prestižní ocenění 
Výrobce roku 2009 a  loni na  me-
zinárodních veletrzích Styl a  Kabo 
Zlaté ramínko. Produkce firmy se 
dnes prodává nejen v  Čechách, ale 
i na Slovensku, v Německu, Rakousku, 
Chorvatsku, Slovinsku, Skandinávii 
a Itálii.

DESATERO OBCHODOVÁNÍ 

S RAKOUSKEM  

podle Rostislava Fischera

I. Nízké ceny vzdálené konkurence 
vyvažte flexibilitou.

II. Kvalita je u  jakéhokoli druhu zboží 
naprostou samozřejmostí.

III. Nepodceňujte design, Rakušané si 
potrpí na atraktivní obaly.

IV. Respektujte specifika místní po-
ptávky, nemusí se krýt s globálními 
trendy.

V. V  německy mluvících zemích ko-
munikujte v němčině. 

VI. Nepodceňujte tradiční průmyslová 
odvětví, v globalizovaném světě při-
chází jejich renesance. 

VII. Úředníci respektují pravidla vol-
ného trhu, ale někteří obchodníci 
a  zákazníci se po  určitou dobu 
chovají zvykově a  s  nedůvěrou 
k novému.

VIII. Jednejte korektně a buďte spolehliví.

IX. Zpočátku čekejte určitou rezervova-
nost partnerů.

X. Ani nejrafinovanější marketingová 
strategie nenahradí osobní kontakt. 
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Kdo maže, ten jede
Pražského výrobce prostředků pro profesionální údržbu jízdních kol lze 

nejpřiléhavěji charakterizovat třemi slovy: malý, rychlý, flexibilní. Sekce 

Bike Products společnosti Nacházel totiž závratně rostla krize nekrize. 

Jedeme na vlně trendu

Koncem devadesátých let minulého století 
se cyklistika stala ve  vyspělých zemích fe-
noménem. Na  tomto trendu vybudovala 
část svého byznysu také firma Nacházel. 
Stále kvalitnější a nákladnější kola totiž vy-
žadovala náročnou péči s  využitím kvalit-
ních mazacích a čisticích prostředků. 

Společnost Nacházel proto přišla v  roce 
2001 na  domácí trh s  řadou speciál-
ních produktů Star Collection, známou 
od  roku 2009 pod názvem Nacházel Bike 
Products. „Díky vysoké kvalitě, atraktiv-
nímu designu, konkurenceschopným ce-
nám a profesionálním službám jsme si ote-
vřeli dveře i na  trhy některých evropských 
států. V  době ekonomické stagnace, kdy 
naše konkurence i potencionální zákazníci 
hledali spíše možnosti úspor a  stabilitu 
než možnosti rozvoje, se nám podařilo ex-
pandovat. V letech 2007 až 2011 náš obrat 
vzrostl o  cca tři sta procent,“ komentuje 
pozoruhodný jev v  historii firmy její ob-
chodní manažer Martin Velíšek. 

„Nyní již máme svá zastoupení v  několika 
zemích Evropské unie a  dodáváme také 
sedmi předním evropským výrobcům jízd-
ních kol a  cyklo velkoobchodům; pro tyto 
firmy vyrábíme samozřejmě pod jejich 
značkou,“ vypočítává obchodní úspěchy 
manažer. „Mezi subjekty naší kategorie 
a  zaměření jsme s  takovým počtem výrob 
pro druhé firmy zřejmě lídry na  tomto 
kontinentu. Největší úspěch máme v  Ně- 
mecku a  Rakousku. Dodáváme například 
největšímu rakouskému výrobci jízdních 
kol, který vyváží svou produkci do  celého 

světa. V obou teritoriích nám pomohli také 
zástupci CzechTrade. Za  všechny pracov-
níky vídeňské a  düsseldorfské kanceláře 
této agentury bych rád jmenoval alespoň 
Adama Jareše, u  něhož oceňuji zvláště 
jeho osobní přístup a  pomoc nad rámec 

dohodnutého,“ cení si pomoc CzechTrade 
Martin Velíšek.

Stavíme na individuálních 
nadstandardních službách 
a referencích

Pražská společnost založila svůj byznys 
na  vysoké kvalitě svých výrobků, které do-
dává klientům na základě teritoriálních 
zvláštností a jejich konkrétních přání. Podle 

Martina Velíška například německý nebo 
rakouský spotřebitel preferuje vysokou kva-
litu a  vkusný obal. Poláci upřednostňují 
cenu, Britové kladou velký důraz na  eko-
logii. „Našim odběratelům se snažíme ma-
ximálně vyhovět. Neustále hledáme nové 

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY

Nacházel s.r.o.
Společnost se věnuje oblasti speciál-

ních maziv, kluzných laků a povrchů 

již od  svého založení Ing.  Zdeňkem 

Nacházelem v roce 1999. V současné 

době má tři oddělení. První zastu-

puje a  distribuuje na  český trh oleje 

a maziva světových značek jako Unil, 

GLEIT-μ, Matrix, Memolub, Elaskon 

apod.; v  nabídce má přes 900 druhů 

olejů a maziv. Druhé oddělení je po-

skytovatelem služeb pro ExxonMobil 

Chemical a  třetí se věnuje Bike 

Products. V  roce 2001 uvedla firma 

na  tuzemský trh řadu produktů pro 

údržbu jízdních kol Star Collection 

(nyní Nacházel Bike Products). 

V  tomto sortimentu je doma jednič-

kou, dodává však také na  Slovensko, 

do  Slovinska, Německa, Rakouska, 

Švýcarska, Velké Británie, Polska, 

Litvy a Lotyšska.

„Je radost spolupracovat s klientem, který nejen vnímá, ale dokáže i flexibilně reago-

vat na  doporučení vycházející ze specifik německého trhu. To se týká marketingové 

prezentace, ale například i způsobu komunikace s nákupčími německých společností. 

S firmou Nacházel jsme při akvizici na německém trhu úzce spolupracovali téměř půl 

roku a společným úsilím se nám podařilo získat tři nové klíčové zákazníky.“ 

Adam Jareš za kancelář CzechTrade v Düsseldorfu
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možnosti a zároveň sledujeme potřeby na-
šich zákazníků. Jednoduše řečeno: snažíme 
se umět a  nabízet to, co ostatní neumí. 
Naší silnou stránkou je schopnost dodá-
vat v  krátkém čase malé série produktů. 
Disponujeme rovněž širokým sortimentem 
obalových materiálů, umíme obarvit ka-
paliny, připravit design a  tak dále,“ vypo-
čítává přednosti Martin Velíšek, který má 
ve  firmě na  starosti široké spektrum čin-
ností, od obchodu a podpory prodeje, mar-
ketingu přes branding, veletrhy a  výstavy, 
vyhledávání evropských kontaktů, komu-
nikaci se zákazníky a obchodní zastoupení 
až po  řízení produktových inovací. Tvrdí, 
že pro zákazníky je taková koncentrace 
aktivit v  kompetenci jednoho pracovníka 

velkým bonusem, neboť šetří jejich čas. 
V  jeden moment lze profesionálně projed-
nat všechny aspekty obchodu.

Portfolio Nacházel Bike Products tvoří 
kromě výrobní řady také speciální služby, 
jako jsou laboratorní analýzy, spolupráce 
při vypracovávání mazacích plánů, tech-
nická školení apod. Produkty jsou prů-
běžně testovány závodními týmy jako 
Merida Bike Team Czech, Sparta Praha 
Cycling, 4Ever Team MTB, Cyclo Team 
Budvar Tábor či dvojicí známých ces-
tovatelů Lucie Kovaříková a  Michal Jon 
na  jejich výpravách po  všech koutech 
zeměkoule. 

Bike Products v novém 
kabátě
Pro příští sezonu připravuje Martin Velíšek 
komplexní designovou inovaci značky, 
která zahrnuje i změnu názvu. Podrobnosti 
nám neprozradil, ale měla by na zahranič-
ních trzích přitáhnout díky novému, mo-
dernímu designu větší pozornost. „Uvažuji 
o  tom, že bych pro náš inovační program 
využil také služby CzechTrade v  rámci 
projektu Design pro export. Mohl by nám 
otevřít cestu k průmyslovému designérovi, 
který pro nás zatím nepracuje. Celý pro-
ces inovace brandu je vzhledem ke  složité 

a  zdlouhavé administrativě záležitost ještě 
na  několik měsíců. Nicméně doufám, že 
do příští sezony vstoupíme v novém stylu,“ 
dodává manažer Bike Products.  

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY

Martin Velíšek

w w w . p p a g e n c y . c z

uspět v zahraničí
českým firmám

Pomáháme

PROEXPORTNÍ PROJEKT 
Česká republika - Váš obchodní partner® 
je určen pro obchodní a podnikatelské kruhy ve vybrané zemi či skupině zemí. Jeho cílem je představit zahranič-
ním zájemcům o obchod s ČR naše ekonomické a podnikatelské prostředí a podmínky pro vzájemný obchod. 
Účast v projektu přinese cílené oslovení podnikatelské veřejnosti v teritoriích exportního zájmu.

Aktuální projekty:
� NĚMECKO � POBALTÍ � POLSKO 
� SEVERSKÉ ZEMĚ � UKRAJINA

inzerce
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ANALÝZY CZECHTRADE

Rakousko a exportní potenciál ČR
V  následujících tabulkách a  textu je zhodnocen vývoj zahraničního obchodu a  konkurenceschopnosti ČR ve  vztahu k  rakouskému trhu. 
Cílem této analýzy je identifikovat české obory, kterým se na  rakouském trhu podle statistických hodnot daří nadprůměrně. Analýza je 
provedena na statistických datech seskupených podle HS klasifikace (Harmonizovaný systém). V roce 2009 Rakousko importovalo celkově 
4829 položek klasifikovaných podle HS6, v rámci bilaterálního obchodu s Českou republikou to bylo 2758 položek.  

Rakouskem nejvíce dovážené položky

2009

Kód HS6 Název položky Import (v tis. USD) BImport (v tis. USD) Podíl ČR na importu

271019 Ost. minerál. oleje a oleje ze živič. nerostů 3 667 421 68 049 1,9 %

270900 Oleje minerální a z ner. živičných, surové 3 101 427 7 701 0,2 %

271121 Plyn zemní v plyn. stavu 3 024 056 0 0,0 %

870332 Vozidla, motor. píst. vznět., 1500–2500 cm³ 2 913 980 159 857 5,5 %

300490 Léky 2 597 777 4 580 0,2 %

710812 Zlato (ne mincovní) 2 489 862 249 0,0 %

271600 Energie elektrická 1 410 635 25 867 1,8 %

870322 Vozidla, motor. vrat. píst., zážeh., 1000–1500 cm³ 1 326 624 105 734 8,0 %

870323 Vozidla, motor. vrat. píst., zážeh., 1500–3000 cm³ 1 266 919 57 132 4,5 %

293719 Ost. polypeptidy hormonů, proteinové horm. 1 097 337 0 0,0 %

Zdroj dat: Comtrade, výpočty CzechTrade 

Nejvíce dovážené položky z ČR

2009

Kód HS6 Název položky Import (v tis. USD) BImport (v tis. USD) Podíl ČR na importu

270119 Uhlí černé 550 059 278 105 50,6 %

870332 Vozidla, motor. píst. vznět., 1500–2500 cm³ 2 913 980 159 857 5,5 %

440320 Dřevo surové ostatní jehličnaté 511 504 158 697 31,0 %

870322 Vozidla, motor. vrat. píst., zážeh., 1000–1500 cm³ 1 326 624 105 734 8,0 %

950430 Hry ost., na mince, známky, ne automaty, kuželky 176 802 103 712 58,7 %

854459 Vodiče elektrické bez přípojek, 80–1000 V 327 391 91 829 28,0 %

720449 Odpad, šrot kovový ostatní 210 573 75 964 36,1 %

271019 Ost., minerál., oleje a oleje ze živič. nerostů 3 667 421 68 049 1,9 %

854430 Soupr. kabelů zapalov., pro auta, letadla, lodě 167 449 66 257 39,6 %

840991 Části motorů píst. zážeh, s vnitř. spalov. 1 026 742 58 497 5,7 %

Zdroj dat: Comtrade, výpočty CzechTrade 

V dovozové struktuře Rakouska převažují mezi 10 TOP položkami suroviny (minerální oleje, zemní plyn, zlato) a elektrická energie, léky a anti-
séra a produkty automobilového průmyslu (vozidla, jejich části a příslušenství, části motorů). 

Právě motorová vozidla dlouhodobě převažují také v TOP struktuře českého vývozu do Rakouska, vedle elektrických kabelů a vodičů, kon-
strukcí, částí a výrobků z oceli či železa a pneumatik. Vysokého podílu na celkovém rakouském dovozu dosahuje Česko u surovin (černé uhlí 
50,6 %, jehličnaté surové dřevo 31,0 %, odpad, kovový šrot 36,1 %). 

Poznámka: Analýza na této dvoustraně je jen dílčí částí nástroje Trade Intelligence agentury CzechTrade. Dále je možné ke každé položce pro-
vést jako placenou službu například analýzu konkurence, jejímž prostřednictvím lze zjistit hlavní konkurenty pro ČR na rakouském trhu pro 
konkrétní položky HS klasifikace, a dále pak koncentraci místního trhu a formulovat následná doporučení.
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Tradiční položky

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

Zdroj dat: Comtrade, výpočty CzechTrade

Výše uvedená tabulka představuje TOP 10 nejvýznamnějších komodit řazených sestupně podle největšího průměrného podílu dané položky 
na importu z ČR do Rakouska (BMR).
Nejvíce dlouhodobě importovanou položkou z České republiky je buničina, podíl ČR na importu této položky činí 73,7 % z celkové hodnoty ra-
kouského importu této komodity. Další nárůst dovozu je spojen s plánovanou investicí rakouského výrobce vláken Lenzing AG, který se v loň-
ském roce stal většinovým vlastníkem českého výrobce buničiny Biocel Paskov.
Za hrami na mince, známky, u kterých dovoz z Česka pokrývá 58,7 % celkového rakouského importu, můžeme vidět aktivity předního světo-
vého výrobce výherních automatů ‒ společnosti Novomatic AG.
Za vysokými podíly některých z TOP 10 položek stojí investiční aktivity rakouských firem. Rakousko v České republice investovalo celkem 
11,7 mld. eur, pro Česko je po Nizozemsku a Německu třetím největším investorem. Například v Česku vyrobené obruby na brýle tvoří 62,6 % 
celkového rakouského dovozu této položky, části a součásti obrub na brýle dokonce 81,4 % – jedná se o dodávky pro největšího rakouského vý-
robce brýlí pod značkou Silhouette.

Budoucí příležitosti pro české firmy na trhu Rakouska

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

Zdroj dat: Comtrade, výpočty CzechTrade

Jako budoucí příležitosti se označují ty komodity, které ve sledovaném období zaznamenaly nadprůměrný nárůst importu z ČR a jsou na sle-
dovaném trhu zastoupeny podílem menším než 1 %. Uvedené položky mají potenciál být na sledovaném trhu úspěšné. Největší nárůst importů 
zaznamenala v posledních letech výživa pro psy a kočky, průměrný nárůst importu této položky z České republiky činil v  letech 2005–2009 
významných 1705,5 %, celkově import této položky do Rakouska roste o 1,3 %. Pozitivní vývoj souvisí s rostoucí oblíbeností těchto domácích 
miláčků v Rakousku. Trend potvrzují také rekordní obraty řetězce Fressnapf v Rakousku: 110 mil. eur v roce 2010. Pro tohoto největšího evrop-
ského specialistu na potřeby pro domácí zvířata je Rakousko nejúspěšnějším zahraničním trhem.
Za sledované období se zvýšil i bilaterální obchod s položkou č. 900150 – čočky brýlové, a to o nezanedbatelných 620,8 %.

HS6 BMG MG MR BMR 2009 (%)
470693 % % % % %
950430 % % % % %
560750 % % % % %
120791 % % % % %
848079 % % % % %
853620 % % % % %
510710 % % % % %
841520 % % % % %
845931 % % % % %
270119 % % % % %
010290 % % % % %
850120 % % % % %
630312 % % % % %
900390 % % % % %
711291 % % % % %

HS6 BMG MG MR BMR 2009 (%)
230910 % % % % %
900150 % % % % %
611610 % % % % %
100510 % % % % %
071080 % % % % %
330430 % % % % %
950410 % % % % %
841630 % % % % %
570292 % % % % %
852713 % % % % %
321511 % % % % %
851671 % % % % %
253090 % % % % %
481490 % % % % %
482340 % % % % %
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Klimatizační stroje a přístroje jsou zařízení k úpravě vzduchu v místnosti, budově nebo v dopravním prostředku (auto, 
autobus, letadlo, loď). Fungují tak, že nasávají vzduch, z části čerstvý zvenku, poté ho filtrují, upravují teplotu, případně 
i vlhkost, a ventilátory jej dopravují na požadované místo. V našich zeměpisných šířkách se klimatizace používá hlavně 
v autech, některých průmyslových provozech, kancelářích, laboratořích, výpočetních střediscích. V tropech a subtropech 
pak prakticky všude, ovšem s výjimkou chudých oblastí, protože jde o značně nákladnou záležitost.

Více než polovina vyvezených klimatizačních strojů a přístrojů pochází z Evropy, a  to převážně z Německa. V dovozu 
jednoznačně dominuje Asie, hlavně Čína. Česká republika je 13. největším exportérem na světě a vyveze víc než Rusko 
a země Latinské Ameriky a Afriky dohromady.
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Vývoz klimatizačních strojů a přístrojů (2009)

Země Export v USD
% svět. 

exportu

1. Německo 1 223 156 406 31,7

2. USA 479 841 806 12,4

3. Itálie 400 991 129 10,4

4. Japonsko 311 977 208 8,1

5. Čína 210 374 070 5,5

6. Rakousko 159 906 239 4,1

7. Spojené království 146 292 829 3,8

8. Švýcarsko 98 124 381 2,5

9. Francie 82 405 912 2,1

10. Kanada 70 849 831 1,8

11. Švédsko 59 378 313 1,5

12. Turecko 57 199 828 1,5

13. Česká republika 48 517 921 1,3

14. Korejská republika 47 503 230 1,2

15. Španělsko 43 762 911 1,1

Vývoz tištěných obvodů (2009)

Země Export v USD
% svět. 

exportu

1. Čína 7 843 071 626 32,7

2. Hongkong 5 064 937 625 21,1

3. Japonsko 2 286 742 485 9,5

4. Korejská republika 1 908 202 770 8,0

5. USA 1 402 510 554 5,9

6. Thajsko 775 747 256 3,2

7. Malajsie 709 057 694 3,0

8. Německo 696 807 627 2,9

9. Singapur 566 583 495 2,4

10. Belgie 217 345 909 0,9

11. Spojené království 216 595 578 0,9

12. Maďarsko 216 068 325 0,9

13. Švýcarsko 183 338 018 0,8

14. Francie 179 847 128 0,8

18. Česká republika 127 696 039 0,5

Dovoz klimatizačních strojů a přístrojů (2009)

Země Import v USD
% svět. 

importu

1. Čína 1 096 785 335 28,4

2. USA 260 458 091 6,7

3. Rusko 199 556 583 5,2

4. Korejská republika 166 297 842 4,3

5. Malajsie 146 909 958 3,8

6. Německo 135 672 312 3,5

7. Singapur 100 323 147 2,6

8. Mexiko 92 704 861 2,4

9. Japonsko 91 568 998 2,4

10. Indie 89 063 521 2,3

11. Belgie 87 096 965 2,3

12. Francie 86 950 425 2,2

13. Turecko 86 866 716 2,2

14. Brazílie 85 244 953 2,2

20. Česká republika 56 364 137 1,5

Dovoz tištěných obvodů (2009)

Země Import v USD
% svět. 

importu

1. Čína 8 612 816 809 30,4

2. Hongkong 5 026 051 693 17,7

3. Malajsie 1 522 201 076 5,4

4. USA 1 416 295 686 5,0

5. Korejská republika 1 316 297 978 4,6

6. Mexiko 1 233 872 750 4,4

7. Japonsko 1 029 945 417 3,6

8. Německo 982 876 879 3,5

9. Maďarsko 699 813 854 2,5

10. Thajsko 692 998 544 2,4

11. Singapur 591 784 493 2,1

12. Kanada 396 835 234 1,4

13. Kostarika 337 171 794 1,2

14. Spojené království 331 093 381 1,2

16. Česká republika 313 741 707 1,1

TABULKY NEJVĚTŠÍCH SVĚTOVÝCH EXPORTÉRŮ A IMPORTÉRŮ

Zdroj dat: Comtrade

Zdroj dat: Comtrade

Tištěné obvody se používají k  elektrickému připojení a  zároveň mechanickému připevnění elektronických součástek 
(kondenzátory, diody, transformátory, spínače atd.). Jejich základem je laminátová deska potažená měděnou fólií, jejímž 
leptáním se docílí žádoucího vodivého propojení mezi součástkami. Masová výroba tištěných obvodů je poměrně levná, 
díky čemuž je spotřební elektronika dostupná doslova pro každého.

Těžiště výroby tištěných obvodů se nachází v Asii. Země východní a jihovýchodní Asie dovezou i vyvezou dvakrát tolik 
zboží než Evropa s Amerikou dohromady a samotná Čína s Hongkongem se podílejí na polovině světového obchodu 
s touto komoditou.

Česká republika zastává vzhledem ke své velikosti velmi slušnou pozici, exportuje i importuje srovnatelné množství tiš-
těných obvodů jako například Francie, Velká Británie, Itálie nebo Kanada.



T R A D E R E V I E W 5/ 2011 27

N
ĚM

EC
KO

DÁNSKO

M
A

Ď
A

RS
KO

FI
N

SK
O

ŠV
ÉD

SK
O

RU
SK

O
RU

M
U

N
SK

O

NORSKO

POLSKO
ČE

SK
Á

 
RE

PU
BL

IK
A

NIZOZEMSKO

ŠP
ANĚL

SK
O

SP
O

JE
N

É 
KR

Á
LO

VS
TV

Í

2. UKRAJINA  
1. ESTONSKO

ŠV
ÝC

A
RS

KO

3. SLOVINSKO

SLOVENSKO

4. BULHARSKO
5. TURECKO
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Pozn.: Mapa neobsahuje země s obratem pod 20 mil. USD.
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VAŠE SLOVO

Zkusme převzít německý model:

„jen“ poctivě pracujme

O roli Německa ve hře zvané česká ekonomika nelze pochybovat. Česká, 

výrazně proexportně orientovaná ekonomika figuruje na třetím místě 

mezi evropskými vývozci strojů do Německa a v celosvětové konkurenci 

exportérů na německý trh jsme pronikli na úctyhodné čtvrté místo. 

Více než třicet procent celkového objemu 
českého vývozu směřuje právě do Německa, 
a  náš soused tak dlouhodobě a  bezkonku-
renčně obsadil první příčku pomyslného 
žebříčku našich nejvýznamnějších obchod-
ních partnerů.

Němci dlouhodobě plánují 
a své plány dodržují

Přiznám se, že se nad významnou rolí na-
šeho souseda zamýšlím poměrně často. 
Téměř dvacet let jsem na různých pozicích, 
včetně funkce generálního ředitele pro 
Českou republiku, působil ve  firmě Erwin 
Junker, která je světovým výrobcem brusek. 
Od  majitele firmy pana Junkera, kterému 
je přes osmdesát let a  stále pro svou roz-

růstající se firmu aktivně pracuje, jsem se 
naučil mnohé a  jsem mu za  to vděčný. On 
sám jako typický selfmademan, začínající 
vytvářet své dnešní impérium doslova z ni-
čeho, vždy razil názor, že jen cílevědomá 
práce na budování podnikové strategie při-
náší z  dlouhodobého hlediska ovoce každé 
firmě, a  tím spíše podniku fungujícímu 

v  tak komplexním oboru, jakým jsou obrá-
běcí a tvářecí stroje. 

Vzpomněl jsem si na  tento jeho axiom 
v  době, kdy jsem byl zvolen do  čela Svazu 
strojírenské technologie a řada našich firem 
se nacházela pod silným ekonomickým tla-
kem způsobeným hospodářskou krizí. To 
vedlo k  nepříliš vhodné praxi rozhodování 
ad hoc, s maximálním výhledem do příštího 
měsíce. Krátkodobý úspěch je totiž ještě 
méně vhodným základem pro odpovědné 
firemní uvažování než tvrdě analyzovaný 
neúspěch. Nutno říci, že němečtí podni-
katelé, jak jsem měl možnost je poměrně 
dobře poznat, mají v  menší či větší míře 
řadu společných vlastností. Patří mezi ně 
především cílevědomost, schopnost pláno-
vat a  zároveň naplánované dodržovat, usi-

lovnost, sebekázeň, touha dotáhnout věci 
k dokonalosti. Vysoký stupeň technické vy-
spělosti, schopnost zabezpečit provoz firmy 
s  využitím vhodných finančních nástrojů 
a obchodní zdatnost jsou základem násled-
ného úspěchu německých výrobků na  za-
hraničních trzích.

Nespoléhejme jen 
na improvizaci

Čeští podnikatelé zatím některé tyto vlast-
nosti postrádají – včasné řešení symptomů 
nedávné krize například většinou trestu-
hodně odkládali – ale na druhé straně mají 
ve  srovnání se svými německými kolegy 
i řadu předností. Disponují mnohem výraz-
nější schopností empatie, snadněji a ochot-
něji se vžívají do  potřeb zákazníka, lépe 
a otevřeněji komunikují, často i na přátelské 
bázi, a  jsou mistři improvizace. Tato všeo-
becně známá česká vlastnost však nemusí 
být vždy chápána jako pozitivní, zvláště 
pak když hraničí s  nekoncepčností a  anar-
chií. Nepopiratelnou konkurenční výho-
dou se však stává ve chvíli, kdy je založena 
na  zkušenostech a  vysoké profesní kvali-
fikaci. Je známo, že Češi jsou v  cizím pro-
středí a v krizových situacích často schopni 
podávat obdivuhodné výkony, ale pro náš 
obor zásadně platí, že musíme nabízet kva-
litu a  spolehlivost. Sám jsem měl možnost 
se mnohokrát přesvědčit, že svět oceňuje 
chytrá, nikoli vychytralá řešení.

Nestěžujme si a nelitujme se

Čemu bychom se ale v Čechách měli jedno-
značně od našich sousedů přiučit, je: nelito-
vat se, nestěžovat si, nefňukat, nevymlouvat 
se, nepodvádět – ale „jen“ poctivě pracovat. 
Poválečné období, kdy Německo mohlo 
svým občanům nabídnout skutečně jen po-
věstný „pot a  slzy“, bylo tvrdou zkušeností 
aplikovatelnou v každém krizovém období.  

Petr Zemánek 

Ing. Petr Zemánek  
je ředitelem Svazu  
strojírenské technologie.

Švýcarsko
Japonsko
Itálie
ČR
Rakousko
Čína
USA
Korea
Tchaj-wan
Španělsko
V. Británie
Francie
Nizozemsko

80 198
63 696
63 400

41 515
40 474

35 324
30 196

27 167
26 049
25 159

22 234

Celosvětový dovoz do Německa v roce 2010 v tis. EUR
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Německo na rozbouřeném moři  
světové ekonomiky
Nejistota ohledně vývoje v  eurozóně ostře kontrastuje s  tradičně předvídatelnou 

a solidní národní politikou nejsilnější země EU. I když může odvážný obrat Německa 

k obnovitelným zdrojům energie vyvolávat u někoho pochybnosti, nasazení, s nímž 

se země pouští do zeleného konceptu, budí respekt a otevírá příležitosti i pro český 

průmysl. 

Odložený optimismus 

Ve  druhém čtvrtletí letošního roku nejsil-
nější evropská ekonomika značně zbrzdila. 
Oproti prvnímu kvartálu poklesl růst HDP, 
očištěný o  cenové, sezonní a  kalendářní 
vlivy, z  1,3 % na  0,1 %. Meziroční nárůst 
tak představuje 2,8 %. Dvouprocentní míra 
inflace, doporučená Evropskou centrální 
bankou, byla vlivem rostoucích cen energií 
(v červenci v meziročním srovnání o 11 %) 
překročena o čtyři desetiny procenta.

Bilance roku 2010

Německé firmy loni vyvezly zboží v  cel-
kové hodnotě 959 miliard eur, kdežto 
import činil 806 miliard eur. Obchodní 
bilance exportní velmoci tak skončila pře-
bytkem ve  výši 153 miliard eur. Největší 
vývozní skupinu představovaly tradičně 
stroje s 18% podílem na celkovém vývozu, 
dále silniční vozidla s 15,9 %, chemické vý-
robky s 15,7 % (z toho 5,3 % léky), elektro-
nické výrobky s  9,5 % a  potraviny s  4,2 %. 
Dovoz tvořily z  téměř 13 % chemické vý-
robky (z  toho léky 4,4 %), stroje (12 %), 
elektrotechnické výrobky (11 %), ropa 
(7,5 %), silniční vozidla (7,4 %) a potraviny 
(5,6 %). Mezi hlavní vývozní země patřily 
podle objemu Čína, Nizozemsko, Francie, 
USA a Itálie. Celkově lze u exportu zazna-
menat spíše klesající trend. Optimistický 
pohled nenabízí ani cenový vývoj: Dovozní 
ceny vzrostly v červenci meziročně o 7,5 %, 
kdežto vývozní ceny jen o 3,7 %.

V  německé ekonomice, tažené loni přede-
vším kapitálovými investicemi a exportem, 
převážily poprvé za posledních pět čtvrtletí 
importy nad exportem. Podstatným vlivem 
bylo ochlazení globální ekonomiky souvi-
sející s katastrofou ve Fukušimě.

Nicméně již loni dosáhla výroba v  SRN 
předkrizové úrovně a v prvních třech měsí-
cích roku 2011 se vyvíjela dvouprocentním 

tempem. Díky dobré situaci na pracovním 
trhu se dá předpokládat, že růst ekono-
miky oživí během dalších měsíců sou-
kromá spotřeba. Nezaměstnanost ve  výši 
6,1 % je v  porovnání s  evropskou sedma-
dvacítkou (9,5 %) podprůměrná. Zářijový 
PMI (Purchasing Managers’ Index) v hod-
notě 50,8 pro Německo a 49,2 pro EU na-
značuje v  krátkodobém horizontu stag-
naci. Mezi významnými manažery velkých 
německých podniků vládne pesimismus, 
což dokládají zářijové výsledky ankety IFO 
Institution München. Zhoršení nálady je 
zejména přisuzováno turbulencím na  bur-
zách a  obavám z  další recese. Firmy sice 
očekávají v  následujících šesti měsících 
mírný pokles, do  budoucnosti však hledí 
s  větším optimismem než na  počátku to-
hoto roku. Navíc nízké úrokové míry na-
dále lákají zahraniční investory.

Zelená je dobrá

Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou 
v Německu velkým tématem, které vytváří 
nové příležitosti na trhu i pro české firmy. 
S  ohledem na průmyslový rozvoj spo-
jený se zatěžováním životního prostředí, 
dlouhodobý společenský a  politický tlak 

Spolková republika Německo

Rozloha: 357 022,9 km² 

Počet obyvatel: 82 310 000 

Hlavní město: Berlín

Jazyk: němčina

Měna: EUR

Vít Bruner

vedoucí zahraniční kanceláře

CzechTrade Düsseldorf, Německo

vit.bruner@czechtrade.cz

PERSPEKTIVNÍ OBORY  

PRO ČESKÉ FIRMY

 Strojírenství

 Elektronika a elektrotechnika

 Stavebnictví a stavební materiály

 Zdravotnická technika

 Služby

 Energetika

 Ekologické technologie
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na  odchod od  jaderné energie v  Německu 
a zároveň narůstající poptávku po elektřině 
a  jiných energetických zdrojích dochází 
postupně k  větší diverzifikaci zdrojů ener-
gie ve prospěch alternativních zdrojů. 

Zejména po  havárii reaktoru v  japon-
ské Fukušimě je důraz kladen na  rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie, v  nichž 
Německo patří mezi technologicky nejvy-
spělejší země světa. Letos v červnu schválil 
Bundestag (parlament) koncepci, na jejímž 
základě má nejpozději do roku 2020 tvořit 
podíl obnovitelných zdrojů energie na spo-
třebě elektřiny 35 %. V roce 2030 má vzrůst 
na  50 %, v  roce 2040 na  65 % a  v  roce 
2050 na  80 %. S  ohledem na  aktuální po-
díl obnovitelných zdrojů energie na  vý-
robě elektřiny (17 % v roce 2010) lze tento 
záměr považovat za  velmi ambiciózní. 
Diverzifikaci doprovází výzkum, zavádění 
nových technologií a  potřebné investice. 

Vznikají tak nové tržní segmenty, jež na-
bízejí příležitost k  uplatnění také českým 
firmám nejen v roli subdodavatelů, ale rov-
něž jako dodavatelů zelených řešení i pro-
duktů a vzhledem k podpoře státu v oblasti 
OZE i jako investorů. 

Z  koláče zelených projektů si budou moci 
ukrojit také stavební firmy. Podle němec-
kého deníku Die Welt má výstavba nových 
přenosových soustav přijít na  třicet mi- 
liard eur (730 mld. korun). „Každá změna 
přináší obchod,“ prohlásil Roland Koch, 
šéf Bilfinger Berger, jednoho z  největších 
hráčů na německém stavebním trhu. Právě 
tato společnost přišla s  plánem převzít 
jednu z tuzemských firem na výrobu kom-
ponentů pro kombinované paroplynové 
elektrárny a kotle na biomasu. Svaz němec-
kého stavebního průmyslu vidí v  orientaci 
na  OZE řadu zajímavých příležitostí i  pro 
střední firmy. 

24,4 %

73,5 %

2,1 %

71,3 %

0,8 %

27,9 %

zemědělstvíprůmyslslužby

Struktura hospodářství Německa

Podíl na HDP Podíl na zaměstnanosti

Zdroj: Wikipedia

I. Respektujte kulturní odlišnosti 
a  připravte se na  věcný a  přímý 
styl jednání německého partnera. 
Nenechte se ale odradit zdánlivou 
odměřeností a  vystupujte přimě-
řeně sebevědomě. 

II. Na  jednání se argumentačně 
připravte, Němci jsou dobře in-
formováni a  nebojí se jít do ver-
bálního konfliktu. Ceny udržujte 
na  rozumné hladině, Němci mají 
o  jejich úrovni ve  světě výborné 
povědomí. 

III. Dobrá cena a  vysoká kvalita již 
na  náročném, koncentrovaném 
trhu nestačí. Prodejní argumenty 
musíte podpořit zajímavým 
designem a inovacemi. 

IV. Nezapomeňte také na  certifikace 
a reference. 

V. Jednejte věcně, strukturovaně 
a  odlišujte priority od  méně pod-
statných věcí. Nesklouzávejte 
do zbytečných detailů. 

VI. Respektujte německou systema-
tičnost, ale nevzdávejte se české 
schopnosti improvizace a  krea-
tivity. Pro dlouhodobé rozvíjení 
obchodních vztahů s  německými 
partnery je však nutná přede-
vším spolehlivost, důvěryhod-
nost, dodržování slova a  dohod-
nutých termínů, pragmatičnost 
a dochvilnost.

VII. Dbejte na  kvalitně a  poutavě 
zpracovanou prezentaci na  webu 
a  propagační materiály. Portál 
představuje vizitku postavení 
firmy a  jejího vnímání na  trhu. 
Klíčová je průběžná a  profesio-
nální marketingová propagace.

VIII. Nebojte se telefonovat. Osobním 
a  telefonickým kontaktem získáte 
mnohem více než prostřednictvím 
třeba i obsáhlého e-mailu. 

IX. Nespoléhejte pouze na angličtinu. 
Znalost němčiny je vždy výhodou 
– zvyšuje komfort komunikace 
a  vaši důvěryhodnost. V  malých 
a  středních firmách se bez ní vů-
bec neobejdete. 

X. Hledejte obchodní zástupce 
s  funkčními distribučními kanály. 
Je to finančně méně náročná 
a  podstatně rychlejší cesta, jak se 
dostat na německý trh. 

DESATERO OBCHODOVÁNÍ  

S NĚMECKEM
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Německo připravuje v  souvislosti s  od-
klonem od  jaderné energetiky komplexní 
program investic do obnovitelných zdrojů, 
přenosových sítí a  technologie ukládání 
elektřiny. 

Spolková vláda plánuje v  průběhu tří let 
investovat 3 miliardy eur ročně do vznika-
jícího energetického a klimatického fondu. 
Peníze budou určeny především na  sanaci 
budov a  zvyšování energetických úspor 
v  oblasti bydlení, do  výzkumu a  vývoje 
OZE a  nových technologií pro ukládání 
energie. Pro jednotlivé cíle podpory jsou 
nastaveny různé podpůrné programy, je-
jichž prostřednictvím mohou německé 
firmy získat dotace na  nové energetické 
projekty.  

Země průměr EU = 100 %

Hamburk  200

Brémy  167

Hesensko 148

Bavorsko 141

Bádensko-Württembersko 135

Severní Porýní-Vestfálsko 121

Sársko 116

Berlín  111

Dolní Sasko 107

Šlesvicko-Holštýnsko 107

Porýní-Falc 106

Sasko 90

Braniborsko 88

Durynsko 87

Sasko-Anhaltsko 87

Meklenbursko-Přední Pomořansko 85

Dolní Sasko

Brémy

Hamburk

Šlesvicko-
Holštýnsko

Meklenbursko-
Přední Pomořansko

Braniborsko

Berlín

Sasko-Anhaltsko

Durynsko

Hesensko

Porýní-Falc

Bádensko-
Württembersko

Bavorsko

Sársko

Severní 
Porýní-Vestfálsko

Sasko

Zdroj dat: Wikipedia

Hrubý domácí produkt na obyvatele (2010)

HDP/obyv. v % k průměru EU
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Investice do zařízení pro obnovitelné 

zdroje energie v Německu v roce 2010 

Voda 70 mil. EUR

850 mil. EUR

950 mil. EUR

1 150 mil. EUR

1 550 mil. EUR

2 500 mil. EUR

Biomasa proud

Biomasa teplo

Solární energie

Geotermální energie

Větrná energie

Fotovoltaika

mil. EUR

0 5 000 10 000 15 000 20 000

19 500 mil. EUR

Podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) 

na konečné spotřebě energie v Německu

Podíl OZE 

v roce 2010 

11 %

Vodní energie 0,8 %

Větrná energie 1,5 %

Biomasa 7,9 %

Ostatní zdroje 0,9 %

Fosilní paliva 

(uhlí, ropa, 

plyn) 

a jaderná 

energie 89 %



32 T R A D E R E V I E W 5/ 2011

Petr Bednář: 

Čech nebývá na německou  
solidnost připravený

Co nás nezničí, to nás posílí. Tak by mohlo znít motto podnikatelského 

příběhu bratrů Bednářových, jimž hned první pokus o vstup na německý trh 

přinesl sérii zajímavých zakázek. A to v době, kdy se tuzemské firmy dívají 

do budoucnosti jen se skromným očekáváním. 

Dvakrát jsme málem 
zkrachovali 

„V  roce 2004 jsme začali spolupracovat 
s  jednou českou firmou zaměřenou na vý-
robu manipulační techniky. Dodávali jsme 
partnerovi know-how včetně elektriky a on 
se zabýval výrobou a  prodejem pod svou 
značkou,“ vzpomíná na špatnou zkušenost 
zakladatel a  majitel společnosti TEBECO 
Petr Bednář. „Kooperace nám vyhovovala 
až do  okamžiku, kdy se stále častěji obje-
vovaly problémy s  placením, které nako-
nec ohrozily samu naši existenci.“ V  roce 
2007 se Petr a Pavel Bednářovi rozhodli jít 
vlastní cestou, značku udržet a dostát svým 
závazkům ke  klientům. Nechtěli poslat 
firmu do  konkurzu a  založit novou, jak to 
učinil někdejší partner a nynější konkurent 
TEBECA.

„Museli jsme však propustit všechny za-
městnance, výrobu i  elektriku zadávat 
v kooperaci, zaměřit se jen na vývoj a dost 
se zadlužit,“ říká konstruktér, manažer 
a  obchodník v  jedné osobě. „Za  krize 
v  roce 2008 jsme se dostali do  dru-
hotné platební neschopnosti a  měli jsme 

na  kahánku podruhé. Komfi Lanškroun 
nás však podržel a  počkal nám s  place-
ním.“ V současné době má TEBECO uhra-
zeno již devadesát procent úvěrů a  tým se 
rozrostl na  třináct kmenových a  čtyřicet 
kooperujících zaměstnanců. Po  krátké 
periodě vývoje a  výroby strojů na  sklizeň 
technického konopí se společnost vypro-
filovala na  oblast intralogistiky, konkrétně 
na transportní plošiny a atypická přepravní 
zařízení s  vyšším technickým zhodno-
cením. „V  manipulační technice existuje 
široká škála aplikací a provozů, a  tak i ne-
vyčerpatelný prostor pro vývoj. Mobilní 
plošiny jsou dobrý artikl, četné příležitosti 
však nabízí i oblast paletových, nízkozdviž-
ných a vysokozdvižných vozíků. Naši kon-
struktéři nejsou nejlevnější, ale odvádějí 
dobrý výkon. Pro firemní produkty napří-
klad vyvinuli speciální pohon, a tak se jim 
podařilo zlevnit výrobu,“ podotýká Petr 
Bednář.

Myslet rychleji než zákazník

TEBECO dosud působilo jen na  českém 
trhu a  v  Polsku. Pro severní sousedy ho-
vořilo několik faktorů: příznivá logistika 

(výrobní haly se nachází v  Zábřehu 
na  Moravě), ochota polských firem inves-
tovat a  velmi dobrý servis vedoucího var-
šavské kanceláře CzechTrade Jiřího Banota. 
„Polsko byla šťastná volba. V  současné 
době se nám již investice překlápí do kvad-
rantu výnosů. Ve  výběrových řízeních 
jsme buď zvítězili, nebo postoupili ale-
spoň do  předposledního kola. Podařilo se 

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY

Ing. Petr Bednář 
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nám vyhrát i  u  takových odběratelů, jako 
je tamější pobočka mezinárodního kon-
cernu ABB, dodávajícího technologie pro 
energetiku a  automatizaci, nebo nejstarší 
polský výrobce kolejových vozidel PESA 
Bydgoszcz,“ vysvětluje Petr Bednář. Recept 
je vlastně prostý: TEBECO nepřetržitě ino-
vuje. „Zákazníkům představujeme naše 
standardní produktové portfolio včetně 
škály dalších aplikací, o  něž by případně 
mohli mít zájem. Tím si udržujeme náskok 
před většinou konkurence, jež se pouze 
přizpůsobuje naší aktivní nabídce,“ prozra-
zuje firemní strategii manažer.

K  další zahraniční expanzi však přistu-
puje TEBECO opatrně. Letos si za pomoci 
agentury CzechTrade prostřednictvím 
účasti na  veletrhu intralogistiky CeMAT 
otevřelo dveře do  Německa. Další poten-
ciální teritoria, jako jsou Francie, Turecko 
a  Rusko, zůstanou podle Petra Bednáře 
ještě nějaký čas pod čarou. „Dobře vím, 
jak složité a  nákladné je rozjet obchod 
na  novém trhu. Nerad bych kvůli uspě-
chané zahraniční expanzi zbrzdil celkový 
rozvoj společnosti. Od Malajsie, kde máme 
i  rodinné kontakty, jsme například couvli 
hlavně proto, že by si vyžádala příliš velké 
finanční prostředky.“

Dvacetileté zkušenosti s  německým trhem 
se řadě českých firem zúročily. Podle Petra 
Bednáře však musí mít adept konkuren-
ceschopný, sofistikovaný produkt s  neo-
třelým designem zaměřený na  konkrétní 
cílovou skupinu a dobře nastavené vstupní 
podmínky. „Pro malou firmu je ideální vy-
užít znalostí a  služeb pracovníků agentury 
CzechTrade. Perfektní příprava na  každou 
prezentační akci je nezbytná. Pod taktov-
kou vedoucího düsseldorfské kanceláře 
Víta Brunera jsme se na  veletrh CeMAT 
2011 připravovali čtyři měsíce a  úsilí se 
nám vyplatilo. Hned při první příležitosti 
jsme získali to nejdůležitější – osobní kon-
takty na vedoucí pracovníky velkých firem. 

Štěstí nám přálo i s konkrétními kontrakty. 
Tři projekty na  dodávku plošin o  nos-
nosti nad 100 tun jsou již před uzavřením. 
Stouplo nám sebevědomí, rozvíjíme plány 
do budoucna a počítáme s přijetím dalšího 
konstruktéra. Některé zakázky dokonce 
musíme kvůli přetlaku ve výrobě posunout 
do  prvního kvartálu příštího roku. Ale 
v  Německu jde o  dlouhodobější, větší in-
vestice, na  jejichž realizaci bude víc času,“ 
s uspokojením konstatuje majitel TEBECA.

Na studenta si čas  
udělat musím

Česká republika stojí na  průmyslu a  pod-
niky dávají vzdělávacímu systému jasnou 
zakázku. Viceprezident Svazu průmyslu 
a  dopravy Radek Špicar i  řada dalších již 
dlouho tvrdí, že firmy mají nedostatek 
nízko i vysoce kvalifikovaných pracovníků. 
Prezident svazu Jaroslav Hanák ostře kriti-
zuje i  vzdělanostní úroveň uchazečů o  za-
městnání zejména z  oblasti soukromých 
škol: „Nevím, co ti lidé s  bakalářskými 
a  magisterskými tituly chtějí v  budoucnu 
dělat v této ekonomice, která stojí a hodně 
dlouho ještě bude stát na průmyslu.“ Řeč je 
hlavně o  technických dovednostech. Podle 
člena NERV ekonoma Daniela Münicha 
by střední i  vysoké technické školy měly 
poskytovat širší technické znalosti a  kon-
krétní dovednosti musí vzhledem k  rych-
lému vývoji technologií doučit absolventa 
školy firmy samy. 

Petr Bednář poznal již jako student tech-
niky strasti praxe na  vlastní kůži a  po-
važuje tento přístup za  nejlepší. „ČVUT, 
VUT Brno i  Technická univerzita Liberec 
jsou dobré školy, bez nich by se technici 
v praxi vůbec nechytli. Ale to je jen základ. 
Já jsem se hodně naučil během studijní 
praxe ve výzkumném centru při Technické 
univerzitě v Chemnitzu. Firmy si totiž buď 
neudělají na  zaučování praktikanta čas, 

nebo si hlídají své know-how. TEBECO 
si zaškoluje uchazeče o  zaměstnání samo. 
První mašiny kreslí pod dohledem našich 
konstruktérů a poté je spolu s montážníky 
dávají dohromady. Učí se vyhovět přá-
ním zákazníků a  řešit technické problémy 
případ od  případu. Během čtvrt roku po-
známe, co se v nich skrývá, a pokud vydrží 
náš ‚dril‘ rok, mohou začít pracovat samo-
statně.“  

TEBECO spol. s r. o.
Český výrobce mobilních plošin se bě-
hem tří let zařadil mezi špičku v oboru 
intralogistiky. Mezi jeho zákazníky 
patří společnosti Siemens, ABB či 
PESA. Svou výrobní strategii postavil 
na  komplexním pojetí inovací s  vyso-
kým zhodnocením produkce, inteli-
gentním marketingu a pečlivé přípravě 
třináctičlenného týmu kmenových pra-
covníků. I přes problémy na trhu roste 
každoročně jeho obrat téměř o padesát 
procent a loni činil osm milionů korun. 
Letos je v něm patrné již i polské teri-
torium a  napřesrok TEBECO očekává 
zúročení německých zakázek.

NĚMECKÉ DESATERO 
Petra Bednáře

I. Expanzi na německý trh dobře při-
pravte a promyslete do detailu.

II. Neztrácejte naději, ale nečekejte 
úspěch ze dne na den. 

III. Nespoléhejte na  šťastnou náhodu 
a  využijte služeb profesionálních 
obchodníků. Osvědčila se nám 
pomoc kanceláře CzechTrade 
v Düsseldorfu.

IV. Němci jsou velmi zdvořilí, udržují si 
však od  partnerů odstup. Zůstaňte 
u vykání.

V. Solidnost Němců není klišé a očeká-
vají ji i od svých partnerů.

VI. I  levný produkt musí být vždy 
perfektní. 

VII. Zajímavý design výrobků je sa-
mozřejmostí a  v  Německu to platí 
dvojnásob.

VIII. Lajdáctví se nevyplácí. I nedotažený 
šroubek nebo uvolněný plech je 
problém.

IX. Buďte aktivní. Když se něco ve vzta-
zích zadrhne, Němec to neřeší 
a kontakt utne.

X. Šťastná náhoda nepřijde bez pečlivé 
přípravy. 
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Jak jsme „spolkli“ německou 
konkurenci

Akvizici německé distribuční společnosti SCHUMM AG jsme vyhodnotili jako 

nejperspektivnější možnost, jak v  Německu a  dalších německy mluvících 

zemích (Švýcarsku a  Rakousku) posílit prodej našich výrobků. Náš správný 

záměr přechodně oslabil jen časový faktor – svět právě zasáhla hospodářská 

recese. Obchody zamrzly a sezona 2009 nám celá utekla.

Pomohla nám kuráž

O  stomilionový trh jsme se začali inten-
zivněji zajímat před sedmi lety, ale ani 
za čtyři roky sisyfovského úsilí jsme nedo-
sáhli plánovaných cílů. Proto jsme v  roce 
2008 změnili obchodní strategii a  pokusili 
se proniknout do  tamějších obchodních 
vztahů. To však není jednoduché nikde 
a  o  Německu to platí dvojnásob. V  nejsil-
nější evropské ekonomice panuje mimo-
řádně silná konkurence a  vstup jednoho 
dodavatele, zejména v  komunitě obchod-
ních řetězců, často automaticky znamená 

vytěsnění některého stávajícího subjektu. 
Našemu rozhodnutí předcházely pečlivé 
úvahy i  určité obavy, zda k  tak zásadnímu 
emancipačnímu kroku máme všechny 
předpoklady.

Kvalita nepochází  
jen ze Západu

Naše současná distribuční síť působí 
na  území celého Německa, v  městských 
i  venkovských lokalitách, a  naši klientelu 

tvoří velkoobchody, obchodní řetězce jako 
Hornbach, Rewe či sdružení zahradnic-
kých center Grünen Leben, Dehner, vy-
brané maloobchodní formáty a  zásilkové 
společnosti. Loňské a  částečně i  letošní 
hospodářské oživení se na  německém 
trhu promítlo také do  segmentu potřeb 
pro dům a  zahradu. Každoroční navýšení 
prodeje v  našem tržním sortimentu v  le-
tech 2008 až 2011 zhruba o  čtrnáct pro-
cent považujeme ve  složitých podmínkách 
ekonomiky EU za  velmi slušný výsledek. 
Odvážnou expanzivní strategií, investi-
cemi do posílení značky a image PLASTIE 

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY

Stanislav Novotný 
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a  zároveň stálými inovacemi produktů se 
nám podařilo úspěšně zviditelnit dosud 
málo známou značku v  prostředí etablo-
vaných západních produktů. Většinu práce 
však máme ještě před sebou. Zatímco 
úřady a  obchodní partneři reagují na  ex-
panzi společnosti z  nové členské země 
s pochopením, určité negativní myšlenkové 
stereotypy lze zaregistrovat u  části zákaz-

nické veřejnosti a sem tam u některých za-
městnanců. Dosadit do  jejich rovnice „jen 
západní produkce = kvalita“ jinou veličinu 
bude běh na delší trať. 

Špičkové technologie  
jsou základ

Znovu jsme se o  tom přesvědčili na  sou-
těži Design Management Europe 2011 
v estonském Tallinu. V diskusích s dalšími 
účastníky setkání jsme měli možnost si 
ujasnit některé aspekty naší strategie a  se-
známit se s  novinkami v  našem podnika-
telském odvětví. Zdatnost firmy se odvíjí 
od  inovativních technologií a  technických 

řešení. I  když na  ně klademe mimořádný 
důraz, posunulo nás vpřed v oblasti inovací 
také nekompromisní srovnání s německou 
konkurencí. Dosavadní aktivity na  úseku 
vývoje nových produktů jsme proto posí-
lili a  urychlili zřízením vlastního vývojo-
vého oddělení propojeného s nástrojárnou. 
Cenné zkušenosti jsme si přivezli rov-
něž z  letošního veletrhu SPOGA + GAFA 

v  Kolíně nad Rýnem. Mezi konkurencí, 
která má obdobný sortiment, jsou jedinou 
šancí, jak se udržet na trhu, stále nové pro-
dukty s výrazným inovačním potenciálem.

Evropská designérská 
excelence

Navzdory bohatému výběru zboží je i  ně-
mecká společnost zahlcena masovostí a, jak 
říká světoznámý průmyslový designér Luigi 
Colani, evropský design by se měl emancipo-
vat od americké návrhářské tradice a vydat se 
vlastní cestou. Designéři z „nových“ unijních 
států mohou k renesanci individuálního cha-
rakteru designu významně přispět.

Na  Design Management Europe na  nás 
udělal velký dojem projev estonského mi-
nistra zahraničního obchodu, který vyjá-
dřil podporu národním inovativním fir-
mám spojujícím ve  své produkci estetiku 
a  funkčnost. V diskusích pak představitelé 
evropského byznysu a designu ocenili státy, 
v jejichž proexportních politikách má prů-
myslový design pevné místo. 

Projekt Design pro export a  agentura 
CzechTrade pomohly řadě malých a  střed-
ních firem v ČR pochopit význam průmys-
lového designu jako strategického nástroje 
vedení podniku a využít jej v praxi. Ke kom-
plexnímu zvládnutí problematiky by podle 
mého názoru přispělo rozšíření této služby 
o disciplínu design management.  

PLASTIA
Společnost se věnuje především sa-

mozavlažovacím systémům do  in-

teriérů a  zahrad. V  rámci projektu 

Design pro export spolupracuje 

mimo jiné s  předním designérem 

Janem Čtvrtníkem. Jako první česká 

společnost byla nominována na 

prestižní mezinárodní cenu Design 

Management Europe Award 2011.

Dosadit do německé rovnice  
„jen západní produkce = kvalita“  

jinou veličinu bude běh na delší trať.

Na první pohled to vypadá jednoduše, ale kvalitní design chce své. Majitelé společnosti PLASTIA Lenka a Stanislav Novotní  
na poradě s vynálezcem samozavlažovacího systému Tomášem Syrovátkou (uprostřed).

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY

Stanislav Novotný je majitelem společ-

nosti PLASTIA spolu se svou manželkou 

Lenkou Novotnou.
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Jan Houdek: 

Vsadili jsme na inovace,  
tradici a spolehlivost
Jednoho z majitelů společnosti INCO engineering, Jana Houdka, jsme zastihli 

krátce před odletem do Vietnamu. V doprovodu ministra průmyslu a obchodu 

Martina Kocourka se chystal na podpis prvního kontraktu v této asijské zemi: 

dodávky vertikální dopravy pro důl Nui Beo v lokalitě Ha Long. INCO je totiž 

výhradním dodavatelem projektu a  technologického zařízení pro vertikální 

dopravu v nově budovaných vietnamských hlubinných dolech.

Ryze česká firma ve Vietnamu 
jedničkou

Loni se podařilo podepsat rámcovou 
smlouvu se společností VINACOMIN, 
která pro INCO engineering představuje 
práci na dalších patnáct let. Za tu dobu by 
objem zakázek pro vietnamské doly mohl 
přesáhnout 1,2 miliardy dolarů. 

Jan Houdek vzpomíná, že o  Vietnam usi-
loval čtyři a  půl roku. „Živě si vybavuji 
své pocity, když jsem v roce 2007 vystou-
pil v Saigonu na letišti a neznal tam vůbec 
nikoho. Byl jsem si však jistý, že je pro nás 
tato země hodně perspektivním trhem 
a stojí za námahu,“ usmívá se.

Podobně jako Indie se totiž Vietnam 
postupně vyrovnává s  vládním strate-
gickým úkolem zněkolikanásobit těžbu 
uhlí. V  následujících letech má být vy-
budováno patnáct až dvacet hlubinných 
dolů, aby mohla země zvýšit svou eko-
nomickou a  politickou nezávislost. Cíl 
manažerů z  INCO byl proto nasnadě: 
státní těžební společnost VINACOMIN, 
která obhospodařuje veškeré vietnamské 
doly. Jedná se o  obrovský kolos s  dvěma 
sty tisíci zaměstnanců a  stovkou podří-
zených podniků, do  něhož proniknout 
nebylo snadné. „Po  bezpočtu jednání, 
návštěv a  nabídek jsme je nakonec pře-
svědčili třemi trumfy. Tím prvním je 
skutečnost, že některou výrobu umístíme 
ve  Vietnamu, a  s  tím související předání 

části našeho know-how. Druhým je za-
ložení vlastního servisního centra v  blíz-
kosti budovaných dolů včetně vyškolení 
místních pracovníků. A  třetím faktem, 
který hrál v  náš prospěch, byla nabídka 
exportního financování prostřednictvím                  
českého bankovního domu,“ vypočítává 
Jan Houdek.

Podpora Komerční banky

Exportní financování vietnamská strana 
velmi přivítala. „Zvolili jsme Komerční 
banku, která je naším dlouhodobým 
spolehlivým partnerem a  má s  financo-
váním obdobných projektů dlouholeté 
zkušenosti. V  současnosti se zpraco-
vává exportní úvěr na  profinancování 
tohoto projektu a  předpokládáme, že 
do konce roku by mohla být smlouva mezi 
Komerční bankou a VINACOMINem po-
depsána. Stejně tak počítáme s pojištěním 
u EGAPu,“ říká šéf INCO engineering.

Komerční banka, která úspěšně realizo-
vala řadu projektů exportního financo-
vání po  celém světě, vstoupí prostřed-
nictvím tohoto obchodu i  na  vietnamský 
trh. Úvěr je v podobných případech zpra-
vidla poskytován na  deset let s  dvoule-
tým až tříletým odkladem doby splácení 
za  zvýhodněnou a  příznivou úrokovou 
sazbu, přičemž podmínkou je pojištění 
ze strany EGAP. Dosahuje 85 % hodnoty 
kontraktu; 15 % zaplatí přímo vietnamská 
strana. „S tímto servisem se můžeme pus-
tit do  tak velkého obchodu i  ve  vietnam-
ských podmínkách. Máme téměř stopro-
centní jistotu, že své peníze dostaneme, 
a navíc přímo od naší banky,“ pochvaluje 
si Jan Houdek a  dodává: „Pokud někdo 

Ing. Jan Houdek, Ph.D., spolumajitel společnosti INCO engineering

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY



T R A D E R E V I E W 5/ 2011 37

odešle zboží do  Vietnamu bez jakého-
koli zajištění obchodu akreditivem, kole-
duje si o  malér.“ INCO počítá i  s  tím, že 
s  Komerční bankou sjedná také pojištění 
kurzovní. „Jde o placený bankovní instru-
ment, ale vyplatí se – můžete si pojistit, že 
neproděláte na změnách kurzu.“ 

Změn se nebojíme

Jako poměrně malé firmě se sto dvaceti 
zaměstnanci se společnosti INCO engi-
neering daří pružně zachycovat změny 
v  chování trhu a  využívat je ve  svůj pro-
spěch. Díky tomu, že vloni dokázala 
změnit zaběhnuté stereotypy, podařilo 
se jí dosáhnout obratu přes jednu mili-
ardu korun. Firma se totiž nejen zaměřila 
na  nové komodity – kromě těžby mědi 
a  uhlí také například na  uran a  draselné 
soli, ale expandovala i do dalších teritorií. 
Vedle tradičního českého, slovenského, 
polského a  ruského trhu přibyly první 
úspěchy v Kazachstánu, Vietnamu a Indii. 
Nedávno INCO například vyhrálo tendr 
na  dodávku sedmi strojů na  těžbu mědi 
pro indickou těžební společnost. 

Inovace mottem i motorem

Jan Houdek zdůrazňuje, že si po  celou 
dobu své existence uvědomovali nezbyt-
nost vlastního vývoje nových produktů, 
aby obstáli v  tvrdé mezinárodní konku-
renci. „Nakonec neustálou inovaci máme 
i  ve  svém mottu,“ dodává. „Proto do  vý-
voje ročně investujeme desítky milionů 
korun ze zisku.“

Na  některých nových výrobcích spolu-
pracovali i  s  dalšími partnery, například 
s  ČKD Elektrotechnika či s  vybranými 
pracovišti pražské ČVUT a  ostravské 
TU-VSB. Většina novinek je však z  jejich 

vlastní vývojové dílny. Za  všechny jme-
nujme nový typ měniče pro regulaci syn-
chronních motorů nebo typovou řadu 
sofistikovaných brzdových systémů pro 
těžní stroje. Nové brzdové systémy dis-
ponují originálním řešením v  hydrau-
lické i  řídicí elektronické části, například 
systémy vizualizace provozních stavů 
na  dotykových obrazovkách nebo sys-
témy autodiagnostiky, a  patří ve  srovnání 
s  podobnými produkty jiných značek 
k nejspolehlivějším. 

Nejnovějším esem je však systém 
Transdatic pro dálkový servisní mo-
nitoring těžních strojů. Ten umožňuje 
na  dálku – prakticky z  jakéhokoliv místa 
na světě – průběžně monitorovat provozní 
a  případně i  poruchové stavy zvoleného 
těžního stroje či jiného zařízení. Data 
jsou přenášena s velmi vysokým stupněm 
zabezpečení do  centrálního servisního 
dispečinku v  Karviné, který je součástí 
servisního a  montážního střediska spo-
lečnosti. Díky tomu je možné vizualizovat 
a vyhodnocovat stav stroje, dálkově měnit 
nastavení jednotlivých parametrů v  řídi-
cích programech a  dokonce v  obzvláště 
zajištěném režimu i  pozměnit nebo zcela 
nahradit algoritmus řídicích programů. 
Data lze také archivovat, a  tak mohou 
sloužit ke zpětné analýze událostí. „Ačkoli 
je systém velmi sofistikovaný, nedokáže 
plně nahradit servis prováděný na  místě. 
Proto v  každé zemi, do  které své stroje 
prodáváme, řešíme otázku místní servisní 
organizace, buď na  bázi naší firmy, nebo 
na  bázi smluvního partnera,“ dodává 
k Transdatiku Jan Houdek. 

Snaha neustále vylepšovat své produkty 
přechází v  INCO engineering ve  vášeň. 
„Našimi prioritami jsou vysoká tech-
nická úroveň, zaručená bezpečnost pro-
vozu, nejvyšší stupeň provozní spolehli-
vosti, prodloužená životnost a  ekonomická 

výhodnost pro naše klienty. Dlouhodobým 
cílem je pak v  předstihu a  bezezbytku 
uspokojovat jejich požadavky,“ uzavírá Jan 
Houdek, který je zároveň autorem mnoha 
inovativních řešení.  

EXPORTNÍ ÚSPĚCHY

INCO engineering, s.r.o.: 

Věříme v inovativní 

dokonalost

Společnost byla založena v  roce 1994 

jako pokračovatel stodvacetileté tradice 

ČKD Praha ve  výrobě těžních strojů 

a  zařízení pro doly na  uhlí a  další ne-

rostné suroviny.

Za  rok a  půl se jejím pracovníkům 

podařilo posunout technické parame-

try produkce na  úroveň srovnatelnou 

s  předními světovými konkurenty. 

V  roce 2007 firma vyrobila pro rus-

kou těžební společnost jeden z nejmo-

dernějších a  největších těžních strojů 

na  dobývání měděné rudy na  světě. 

Pro rychlejší vstup na  zahraniční 

trhy iniciovala pod křídly agentury 

CzechTrade vznik sdružení českých 

firem nazvaného Česká dobývací tech-

nika, které se orientuje na  dodávky 

technického zařízení pro doly. Své 

výrobky firma vyváží na  Slovensko, 

do Polska, Ruské federace, Číny, Indie, 

Vietnamu, Turecka a  dalších zemí. 

Realizuje vše od  projektů po  dodávky 

„na  klíč“ včetně šéfmontáže, uvá-

dění do  provozu, servisu a  údržby. 

Zahraničním zákazníkům nabízí po-

moc také se zajištěním dopravy a pro-

středků na  financování strojů formou 

exportního odběratelského úvěru. 

Firma byla několikrát vyhodnocena 

jako nejúspěšnější klient CzechTrade 

v rámci Exportní ceny DHL.

Smlouvu na  první z  projektů podepsal 

Jan Houdek s  vietnamskou stranou 

12.  října  2011 v  Hanoji za  přítomnosti 

ministra Martina Kocourka a  zá-

stupců vietnamského mi-

nisterstva průmyslu 

a obchodu.
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Brazilské investiční příležitosti 
V  jedné z největších ekonomik světa se otevírá moře nových příležitostí,  

které kompenzují její vzdálenost a kulturní odlišnosti. 

Latinská Amerika je nám blíž, 
než si myslíte

Brazílie a  Latinská Amerika obecně mohou 
české firmy odrazovat kvůli vzdálenosti, 
odlišnosti kultury a  jazyka nebo svým dal-
ším specifikům, jako jsou třeba ochranná 
dovozní opatření, složitá a  nepřehledná 
byrokracie a  vysoké daně. Je však třeba mít 
na  paměti, že celý jihoamerický kontinent 

kulturně vychází z  kolébky Evropy a  i  přes 
typické zmixování s africkými prvky či atri-
buty původního indiánského obyvatelstva se 
jedná o  kulturu nám bližší než ostatní od-
lehlé kontinenty. 

Dalším důležitým faktem je – ve většině pří-
padů – postupná politická a ekonomická sta-
bilizace a s  tím spojený růst životní úrovně. 
Země Latinské Ameriky spadají „oficiálně“ 
stále ještě do  rozvojového světa, o  to větší 
potenciál však jejich trhy nabízejí, neboť je 
zde hlad po  inovacích, technologiích a  mo-
dernizaci. Nejvíce „nakročeno“ má v  tomto 
smyslu gigant a  lídr na jihoamerickém kon-
tinentu, Brazílie, která je zároveň jedním 
z tahounů uskupení BRICS. A též hostitelem 
dvou nadcházejících největších sportovních 
událostí.

Podle velikosti HDP je země 
samby pátá na světě

V  hektických přípravách na  Mistrovství 
světa ve  fotbale v  roce 2014 a  Letní olym-
pijské hry v  roce 2016 a v přílivu zahranič-
ních i  vnitřních investic kormidluje vláda 
první ženy v čele Brazílie, prezidentky Dilmy 
Rousseff, svou ekonomiku k 5. příčce světo-
vého žebříčku zemí podle velikosti HDP.

Neustále rostoucí ekonomický potenciál 
a  význam Brazílie je pro všechny zahra-
niční firmy a  profesionály v  dnešní době 
nepřehlédnutelný. V  některých případech 
představuje též pomyslný odrazový můstek 
pro vstup na kontinent, i když sama o  sobě 
disponuje tak obrovským tržním potenciá-
lem, že dobýt jej již znamená velikou výhru. 
České firmy se však musejí otevřít místním 
zvykům, obrnit se trpělivostí a  být připra-
veny investovat. 

Nová kupní síla – sociální 
třída C

Fenoménem současnosti se v  Brazílii stává 
tzv. společenská třída C, tedy nižší střední 
vrstva, která představuje největší maso-
vou kupní sílu v  zemi. Jen v  roce 2010 se 
dostalo z  nižších sociálních tříd (D a  E) 
do  třídy C podle průzkumů 19 milionů 
Brazilců; celkově tento trh představuje 

101 milionů spotřebitelů (53 % obyvatelstva). 
Předpokládá se další růst, neboť 25 % popu-
lace (47,9 milionu obyvatel) ještě přetrvává 
v nejnižších sociálních třídách D a E. 

Podle různých klasifikací typická čtyřčlenná 
rodina sociální třídy C hospodaří s  rozpoč-
tem 2040 až 5100 realů, vlastní 1–2 televize, 
ledničku, pračku, auto. Důležitý je aspekt 
mladých, kteří ve  stále větší míře získávají 
vyšší vzdělání. Zajímavými kategoriemi pro 
dodavatele jsou kromě spotřebního zboží 
(elektronika, oblečení, doplňky, auta) i  na-
příklad konstrukční materiál, dětské vý-
robky, internet či turistika.

Brazilské i  zahraniční firmy přítomné 
na  místním trhu se předhánějí v  průzku-
mech a strategiích, jak spotřebitelskou třídu 
C podchytit. Brazilští spotřebitelé si za  své 
peníze chtějí pořídit co nejvíce, začínají se 
ale zároveň orientovat na kvalitu. 

Dalším rysem tamního trhu je hlad po  im-
portovaných výrobcích, které jsou v Brazílii 
ještě stále poměrně vzácné a  velice drahé 
kvůli vysokým dovozním clům. Brazilci 
však zboží z dovozu milují a představuje pro 
ně známku společenského statusu. Úspěch 
u nich proto má luxusní spotřební zboží, im-
portovaná auta, motocykly, kosmetika atd.

SPECIFIKA TRHU

Martin Lošťák

vedoucí zahraniční kanceláře

CzechTrade São Paulo, Brazílie

martin.lostak@czechtrade.cz

Brazílie

Rozloha: 8 511 965 km²  

(5. na světě) 

Počet obyvatel: 191 908 000 

Hlavní město: Brasília

Hlavní jazyk: portugalština

Měna: brazilský real (BRL)
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Vládní program  
pro akceleraci růstu

Nová prezidentka Dilma Rousseff, zvolená 
v  říjnu roku 2010, se zavázala pokračovat 
v  podpoře ekonomického růstu uvedením 
Programu pro akceleraci růstu 2 (Programa 
de Aceleração do  Crescimento, PAC 2), 
který navazuje na  úspěšný PAC 1 předcho-
zího prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy. 
PAC 2 zahrnuje investiční programy v  ob-
lasti infrastruktury, stavebnictví a energetiky 
pro léta 2011 až 2014. Je zaměřen na zrych-
lení růstu HDP, zaměstnanosti, investic 
a  snížení nerovnosti v  brazilské společnosti 
a  v  jednotlivých regionech. Celkově jsou 
naplánované investice v hodnotě 955 brazil-
ských realů. Vláda má zároveň za  cíl snížit 
veřejný dluh, který dosahuje výše až 40 % 
brazilského HDP.

Dalšími důležitými dvěma investičními me-
gaprojekty jsou, jak už bylo uvedeno, me-
zinárodní sportovní události: Mistrovství 
světa ve  fotbale v roce 2014 (s plánovanými 
investicemi v  hodnotě 29,6 miliardy realů) 
a  olympijské hry v  Riu de Janeiro v  roce 
2016 (s  celkovou plánovanou hodnotou 
38,7 miliardy realů).

Současné nejdůležitější  
vládní projekty

ANGRA DOS REIS – 1, 2, 3 – atomová  
elektrárna ve státě Rio de Janeiro 
V  letech 2003 až 2011 bylo proinvestováno 
921 milionů realů na  údržbu systému re-
aktorů ANGRA 1 a  ANGRA 2 a  2,6 mili-
ardy realů na  výstavbu a  údržbu reaktoru 
ANGRA 3. Pro rok 2011 jsou naplánovány 
investice ve  výši 1,8 miliardy R$ a  celkově 
se do dokončení projektu v roce 2015 počítá 

s  9,9  miliardy realů. Plánovaný výkon elek-
trárny je 1405  MW; má být generováno 
10 milionů MWh/rok.

BELO MONTE – hydroelektrárna  
na řece Xingo ve státě Pará 
Celková investice je plánována ve  výši 
25,8  miliardy realů, první turbína má být 
v  provozu v  roce 2015. Bude se jednat 
o 3. největší hydroelektrárnu na světě, s ka-
pacitou 11  233 MW. Momentálně se stále 
čeká na povolení ke stavbě, která je environ-
mentálně kontroverzní, ale má silnou pod-
poru prezidentky Dilmy Rousseff.

SÃO FRANCISCO – projekt přesměrování 
řeky São Francisco ve státě Pernambuco 
Plán investice je 4,5 miliardy realů (a 1 mili-
arda realů půjde na spojené environmentální 
projekty). Dojde k  vytvoření dvou kanálů 
o  délce celkem 700 km za  účelem zavlažení 
suchých regionů severovýchodu Brazílie. 
Projekt by měl zásobovat vodou 12 milionů 
obyvatel.

TREM BALA – železniční spojení mezi 
městy Campinas–São Paulo–Rio de Janeiro 
Projekt v  hodnotě 25 miliard realů, zahr-
nující osobní i  nákladní dopravu. Dojde 
ke  strategickému spojení mezi důležitými 
městy, přístavy a  letišti. Vlak bude na  elek-
trický pohon, trať v  celkové délce 518 km. 
Trasu z  Ria de Janeira do  Campinas má 
rychlovlak překonávat za 1,5 hodiny.

PRÉ-SAL – těžba ropného oleje při pobřeží 
ve státě Rio de Janeiro 
Projekt brazilského giganta Petrobrasu. 
Plánované investice pro roky 2010 až 2014 
jsou 224 mld. USD, tj. 355,5 miliardy brazil-
ských realů. Pro rok 2014 se očekává těžba 
v  objemu 241 tisíc barelů denně, na  rok 
2015 Petrobras plánuje celkovou denní těžbu 
613 tisíc barelů.

RAFINERIE A PETROCHEMICKÝ 
KOMPLEX ve státě Rio de Janeiro 
(Comperj)
Jedná se o  vybudování rafinerie a  výroby 
petrochemických produktů 1. generace (pro-
pan, butan, benzen atd.) v oblasti o výměře 
45 milionů m2 blízko přístavů Itaguaí a Rio 
de Janeiro, přístavních terminálů Angra 

výroby etanu se má pohybovat v  řádech 
1,3 milionu tun ročně.

silničních spojení ve státě São Paulo
Projekt dálnice o  délce 177 km na  území 
města São Paula, která má ulevit dopravě 
ve  městě a  zjednodušit provoz kamionů 
směřujících do  přístavu Santos. Investice 
na úsecích západ–jih São Paula se má pohy-
bovat hodnotě 5 mld. R$, investice pro úseky 
sever–východ ještě nebyla vyčíslena.

PŘÍLEŽITOSTI

I. Neočekávejte, že s  Brazilci budete 
obchodovat přes e-mail. Jednak 
brazilský protějšek nemusí vlád-
nout plynnou angličtinou a  ne-
cítí se v  takové situaci pohodlně, 
hlavně to ale není brazilský styl. 

II. Obchodní jednání začíná postup-
ným oťukáváním, kdy Brazilci 
svého potenciálního obchodního 
partnera chtějí nejdříve poznat, 
a  vybudovat tak vzájemnou dů-
věru. Připravte se proto na  sé-
rii obchodních jednání v  rámci 
obědů či večeří, výjimkou není ani 
pozvání do  rodiny či na  rodinný 
ranč na víkend. 

III. Velkou výhodou je ovládání por-
tugalštiny, případně přizvání por-
tugalsky mluvícího prostředníka či 
tlumočníka.

IV. Ačkoli to pro našince může být 
trochu zdlouhavé, není vhodné 
přejít v  jednání rovnou k  věci – 
Brazilci to považují za  agresivní. 
V  tomto směru musí být český 
partner připraven na  jistou časo-
vou investici. 

V. Brazilci jsou obecně při jednáních 
neformální – oslovují se jak mezi 
sebou, tak s  partnery křestním 
jménem.

VI. Čekejte od nich pohostinnost a sr-
dečnost. Nenechají vás při jednání 
sedět „na  sucho“ (brazilské cafe-
zinho a voda jsou samozřejmostí), 
vítají se objetím (abraço) či po-
plácáním po  rameni mezi muži 
a  letmým polibkem (beijo) na tvář 
mezi ženami. Obecně jsou Brazilci 
poměrně kontaktní a  mají rádi fy-
zickou blízkost.

VII. Překvapte hostitele drobnou po-
zorností, ocení to.

VIII. Nenechte se ošálit neformálností 
– brazilská společnost je zároveň 
velice konzervativní, což se pro-
jevuje například v  diktátu vhod-
ného oblečení. U  mužů je tak pro 
obchodní jednání nezbytný tmavý 
oblek včetně vázanky, kvalitní 
mokasíny, kožený pásek. V  brazil-
ské společnosti se též posuzuje 
auto, kterým přijedete, či hotel, 
v němž se ubytujete.

IX. Rozhodně Brazilce nepodceňujte. 
Tamní byznysmeni jsou serióz- 
ní a  na  jednání vždy perfektně 
připravení.

X. Před závažnými rozhodnutími 
si vždy prověřte zázemí a  dů-
věryhodnost potenciálních ob-
chodních partnerů. Spoléhejte 
na  svého brazilského partnera 
nebo využijte služeb kanceláře 
CzechTrade v São Paulu.

DESATERO OBCHODOVÁNÍ  

S BRAZÍLIÍ
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ŽELEZNICE NOVA TRANSNORDESTINA 
– vybudování infrastruktury železnic ve stá-
tech Piauí, Pernambuco a Ceará 
Plán spojení města Eliseu Martins ve  státě 
Piauí s  přístavy Suape (stát Pernambuco) 
a  Pecém (stát Ceará) předpokládá inves-
tice 1,2 miliardy realů. Plánovaná délka je 
1728 km, kapacita přepravy 30 milionů tun 
ročně. Konstrukce se odhaduje na 3 roky.

DE SUAPE – průmyslový loděnicový kom-
plex ve městě Recife 
Jedná se o  3 investiční projekty výstavby 
loděnic v Suape ve městě Recife (Atlântico 
Sul, Promar, Galíctio). Loděnicový kom-
plex Atlântico Sul proinvestoval již 1,8 mi-
liardy realů; má kapacitu 160 tisíc tun 
oceli ročně. Loděnice Promar předpokládá 
investici ve  výši 300 milionů realů. Do 
3.  loděnice bylo v  roce 2011 investováno 
737  milionů realů; celkem se plánuje vy-
tvoření 500 pracovních míst ve  výstavbě 
a 4 tisíc v provozu.

PŘÍSTAVY – zlepšení infrastruktury  
přístavů na brazilském pobřeží
Plánované vládní investice do  hlavních 
přístavů Brazílie v  tomto roce vzrostly 
na  740 milionů realů. Bude se jednat ze-
jména o  konstrukci přístavních termi-
nálů v  přístavech, jako je Manaus (stát 
Amazonas), Fortaleza (stát Ceará), Natal 
(stát Rio Grande do  Norte), Recife (stát 
Pernambuco), Salvador (stát Bahia), Vitória 
(stát Espírito Santo), Rio de Janeiro (stát 
Rio de Janeiro) a  Santos (stát São Paulo). 
Hlavním cílem je rozšíření kapacity pro při-
jetí turistů zejména v  souvislosti s  fotbalo-
vým mistrovstvím světa 2014.

LETIŠTĚ – plán rozšíření kapacity letišť 
do roku 2014
Plánované investice do  roku 2014 mají 
hodnotu 5,6 miliardy realů. Investice jsou 
zaměřeny na  rozšíření kapacity a  vybu-
dování 13 letišť ve  městech hostících mis-
trovství světa ve  fotbale. Brazílie potřebuje 
více než zdvojnásobit kapacitu letišť ze 
současných 130 milionů na  310 milionů 
odbavených pasažérů ročně. Termíny vy-
hlášení veřejných soutěží na  privatizaci 
jsou předběžně plánovány na  konec to-
hoto roku, v  současnosti však prezidentka 
Dilma Rousseff lobbuje za  privatizaci le-
tiště Guarulhos bez soutěžního řízení.

STADIONY – plán vybudování fotbalových 
stadionů pro Mistrovství světa ve fotbale 
2014 ve 12 brazilských městech 
BNDES (Národní banka pro hospodářský 
a sociální rozvoj) vyčlenila 4,8 miliardy realů 
na  rekonstrukci a  výstavbu 13 fotbalových 
stadionů po  celé Brazílii. Podle odhadů se 
konečné výdaje mohou vyšplhat až na 300 % 
původní částky.

Jak je možné se 
do investičních projektů 
zapojit

Ačkoli je přímá účast na  veřejných zakáz-
kách pro zahraniční firmy v  Brazílii kom-
plikovaná (je nutná více než poloviční 
brazilská účast v  pobočce firmy v  Brazílii), 
jdou státní zakázky ruku v  ruce se soukro-
mým sektorem. Právě v oblasti soukromých 
investic, přímo napojených na  vládní in-
vestiční projekty, mohou vzniknout příle-
žitosti pro české firmy. Soukromé investice 

se soustředí na  cestovní ruch, zejména vý-
stavbu nových hotelů. Další z možností, jak 
participovat na investičních projektech, jsou 
mezinárodní konsorcia firem. 

Brazílie se momentálně nalézá ve  fázi pře-
kotného vývoje a  budování a  je zahranič-
ním investicím více než nakloněna. Nabízí 
příznivé podnikatelské klima pro vstup za-
hraničního kapitálu a  nepřeberné množství 
investičních příležitostí. České investice v te-
ritoriu v  posledních pěti letech dosáhly cca 
300 tisíc amerických dolarů.   

SPECIFIKA TRHU

PERSPEKTIVNÍ OBORY  

PRO ČESKÉ FIRMY

Zakázky, v  kterých mohou české firmy tradičně uspět, se kromě klíčové infrastruktury 
a energetiky týkají například také ochrany životního prostředí či bezpečnosti. Zajímavé jsou 
též obory jako např. telekomunikace (optické kabely) či systémy kompatibility kreditních ka-
ret a finanční sektor. Dále se jedná o sektory:

 Automobilový průmysl

Brazilský automobilový průmysl zaznamenává již řadu let dynamický růst, z  něhož těží 
dodavatelé z celého světa. Brazílie je dnes pátým největším výrobcem automobilů na světě, 
v současnosti se tu staví 9 nových automobilek, 26 jich tu již existuje (pro srovnání – v ČR 
jich je celkem 6) a celkové investice do nových provozů mají do roku 2014 dosáhnout cca 
50 mld. CZK. Celková kapacita výroby je 5 milionů aut ročně, do  roku 2014 to má být 
6 milionů osobních vozů. 

 Zpracování komunálního a průmyslového odpadu

Jednotlivé projekty jsou na úrovni aglomerací či jednotlivých států, jejich realizace je však 
velice pomalá. V  současné době je v  mnoha lokalitách zvažována možnost privatizace 
kanalizační sítě, což by ve svém důsledku znamenalo investice do budování čističek od-
padních vod. Obecně lze předpokládat, že v příštím období bude sílit poptávka po pro-
jektech v  oblasti likvidace odpadů, sanace vodních toků a  jejich ochrany před novým 
znečišťováním.

 Subdodávky v rámci těžebních projektů (ropa, zemní plyn a minerály)  
a petrochemický průmysl

Vzhledem k  brazilským nalezištím plynu a  ropy v  pobřežním pásu (pre-sal) lze očeká-
vat poptávku mj. po potrubí, armaturách, čerpací a měřicí technice a dalších zařízeních. 
Podpora výroby elektrické energie spalováním zemního plynu je součástí dlouhodobého 
plánu diverzifikace zdrojů, který byl přijat po energetické krizi v letech 2000–2002. Velice 
zajímavou komoditou se tak staly turbíny spalující zemní plyn. 

 Subdodávky v rámci energetických projektů (zařízení pro generaci a distribuci elektrické 
energie)

V souvislosti se snahou diverzifikovat energetické zdroje, a zbavit se tak přílišné závislosti 
na energii z vodních zdrojů je přehodnocována řada energetických projektů, přičemž se 
kromě tzv. alternativních zdrojů (solární energie, biomasa, malé vodní elektrárny) počítá 
také s rozšířením těžby kamenného uhlí. Lze proto očekávat i příležitosti v oblasti dodá-
vek důlních technologií a zařízení pro tepelné elektrárny.

 Letecký průmysl

Třetí největší výrobce letadel na světě Embraer patří mezi první tři brazilské dovozce i vý-
vozce. Nebrání se spolupráci s výrobci součástek a letecké techniky z celého světa, naopak 
takové formy kooperace vyhledává. Podmínkou pro získání statusu dodavatele je účast 
na projektu nového modelu letadla již od vývojového stadia, a tím i participace na všech 
rizicích s projektem spojených. V květnu letošního roku podepsala s Embraerem dohodu 
o spolupráci na výrobě nového vojenského transportního víceúčelového letounu KC-390 
česká firma Aero Vodochody, která tak získala zakázku ve  výši zhruba miliardy korun 
ročně po dobu několika desítek let.
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Česká stavba v zahraničí
V 19. ročníku soutěže Stavba roku 2011 jsme prvně vypsali kategorii Stavba roku 

v zahraničí. Byli jsme vedeni myšlenkou zdokumentovat české zahraniční výsledky 

a inspirovat ty, co se ještě cestou exportu nevydali a nepokusili se překonat aspoň 

zčásti pokles na  domácím trhu. Obě stavby oceněné Cenou Nadace pro rozvoj 

architektury a stavitelství patří do výkladní skříně českého umu. 

Brazílie: PSJ důstojně 
navázalo na českou tradici 

První ocenění získala Rekonstrukce zastu-
pitelského úřadu České republiky v Brazílii. 
Jedná se o  dům, který úspěšně reprezen-
toval českou architekturu již v  šedesátých 
letech v  rámci budování hlavního města 
Brasilie. Původní stavba podle návrhu ar-
chitektů K.  Filsaka, K. Bubeníčka, J. Loudy 
a  J. Šrámka byla postaven firmou Christian 
–Nilsen v letech 1961 až 1965. 

Nová podoba kompletní rekonstrukce re-
alizovaná podle návrhu M. Hlaváčkové, 
P.  Hlaváčka a  O. Korčáka jihlavskou akcio-
vou společností PSJ, a.s., je velmi úspěšným 
pokračováním tradice české architektury 
i  přístupu k  rekonstrukci moderní stavby 
na  mezinárodní úrovni. Objekt je dobrou 
vizitkou českých architektů i  českého 

dodavatele. Cena Nadace pro rozvoj archi-
tektury a stavitelství byla udělena za obnovu 
významné stavby moderní české architek-
tury reprezentující český stát. 

Island: Metrostav a Háfell 
ehf zvítězily nad přírodními 
podmínkami

Jinou výpovědí o  technické dovednosti na-
šich inženýrů a stavebních specialistů je čtr-
náctikilometrový silniční projekt se dvěma 
tunely v  Hédinsfjardargöngu na  Islandu, 
který realizovaly český Metrostav a.s. 
a  místní společnost Háfell ehf. Díky této 
nové cestě se značně zkrátila doba jízdy 
mezi dvěma islandskými městy. 

Stavělo se v  mimořádně náročných klima-
tických podmínkách severního Islandu, 
v  obtížných geologických podmínkách 

horského masivu a  ve  značné vzdálenosti 
od  zázemí mateřské firmy. Vzhledem 
k  tomu bylo nutné použít nové technolo-
gie a postupy. Ražby těchto tunelů se proto 
řadí k výjimečným v historii tunelářství. To 
vše potvrdilo schopnosti českých stavbařů 
realizovat i  ty nejnáročnější zakázky. Cena 
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 
byla udělena za  úspěšné zvládnutí extrém-
ních klimatických a geologických podmínek 
reprezentující technickou vyspělost českého 
dodavatele. 

Podíl exportu ve  stavebnictví zřejmě nikdy 
nebude vzhledem k  charakteru oboru pře-
važující, přesto můžeme právem tvrdit, že 
kvalita českých architektonických návrhů, 
inženýrských řešení, úrovně řízení staveb 
i práce zkušených řemeslníků obstojí v sou-
těži o  špičkové světové zakázky. Proto vě-
říme, že se do této kategorie soutěže Stavba 
roku přihlásí v  roce 2012 daleko více čes-
kých firem.  

Více informací: www.stavbaroku.cz

STAVBA ROKU 2011

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., je předsedou 

Správní rady Nadace pro rozvoj architek-

tury a stavitelství.

Jan Fibiger
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SPECIFIKA TRHU

Neposuzujme Peru evropskýma očima

Podle nejnovějšího indexu snadnosti podnikání (Doing Business 2010/2011) 
sestavovaného Světovou bankou se Peru posunulo z  šestačtyřicátého 
na  šestatřicáté místo a  nabízí nejpříznivější podmínky k  podnikání v  celé Jižní  
Americe. Zájem českých firem o  tento kontinent se však orientuje především 
na  Brazílii a  opomíjí suroviny a  podnikatelské příležitosti této bohaté andské země. 

České vývozce odrazuje od  pokusu etab-
lovat se na trzích latinskoamerických zemí 
především velká vzdálenost, slabá znalost 
místního prostředí a  informační deficit. 
Přitom Latinská Amerika je nám ve  svě-
tovém kontextu kulturně a  duchovně nej-
bližší a  její předností je rovněž jazyková 
příbuznost a – s  výjimkou brazilské por-
tugalštiny – jednolitost. Po  desetiletích 
politického neklidu se řada států regionu 
do  určité míry stabilizovala a  zaměřila 
svou politiku na hospodářský rozvoj a od-
straňování chudoby. 

V  Peru ještě donedávna komplikovalo 
budování vlastního průmyslu časté stří-
dání režimů. Působí tu proto jen pár vel-
kých národních firem, např. mlékárna 
Gloria. Země však vykazuje růst obchod-
ních a  komerčních center, počet pobo-
ček světových bank, horečně se budují 

hotely a  infrastruktura pro turismus. 
Zpracovatelský průmysl je v  Peru stále 
velmi málo rozvinutý, suroviny a  země-
dělské komodity se často vyvážejí ke zpra-
cování za hranice. S uklidněním politické 
situace došlo k  postupné přeměně Peru 
na  otevřenou ekonomiku s  liberalizova-
ným trhem, jemuž stát neklade prakticky 
žádné překážky. Tato politika se příznivě 
odrazila i  v  hospodářském růstu, jenž 
se v  posledních letech pohybuje kolem 
sedmi procent. Vláda všemožně podpo-
ruje obchodní výměnu i  příliv investic 
a  kapitálu, které zemi citelně chybí. Aby 
pozvedla nízkou životní úroveň širokých 
vrstev obyvatelstva, přednostně investuje 
do  projektů na  podporu malých a  střed-
ních podniků a  živnostníků v  potravi-
nářském, textilním, dřevozpracujícím 
a  nábytkářském průmyslu, maloobchodu 
a posiluje regiony. 

Industriální priority 

V  Peru se v  posledních letech rozvíjí pře-
devším sektor těžby a zpracování minerálů, 
těžby ropy a  zemního plynu. Vzhledem 
ke  složitosti vysokohorského terénu 
a  mimořádné náročnosti přepravy ropy 
a  plynu, jejichž ložiska se nacházejí v  ob-
tížně dostupných oblastech amazonského 
pralesa, se předpokládá výstavba techno-
logicky vyspělé přepravní infrastruktury 
a využití zejména plynu na místě. Zelenou 
má proto odvětví zpracování a využití stla-
čeného zemního plynu (CNG) a  orientace 
na  infrastrukturu a  dopravní prostředky 
konstruované na  CNG. Země oplývá mi-
mořádným nerostným bohatstvím, z  kovů 
především zinkem, stříbrem a  mědí. 
Uplatnění našich výkonných dobývacích 
strojů a  těžební techniky je proto poten-
ciálně velmi široké. Mimořádně naléhavá 

Republika Peru

Kontinent: Jižní Amerika

Rozloha: 1 285 220 km² (22. na světě)  

Počet obyvatel: 28 milionů  

Jazyk: španělština (v obchodním 

styku také angličtina)

Hlavní město: Lima

Měna: peruánský sol (běžně se platí 

také americkým dolarem i eurem)

Prezident: Ollanta Humala, sympati-

zant brazilského exprezidenta Luly da 

Silvy (od června 2011)

Jana Chvalkovská
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je výstavba dopravní infrastruktury, která 
často probíhá v  logisticky velmi složitých 
podmínkách. Ať už jde o  silniční sítě, že-
leznice, tunely, mosty, regionální letiště či 
modernizaci přístavů. Jedenáctimilionová 
Lima v  současnosti buduje síť metra a  na-
vazujících systémů integrované přepravy 
cestujících, nicméně i další velká města při 
pobřeží Pacifiku se potýkají s vážným pro-
blémem městské dopravy, který budou mu-
set v dohledné době řešit. 

Velký zahraniční zájem vzbuzují přede-
vším koncese a  PPP projekty, na  něž jsou 
ze zákona vypisována výběrová řízení. 
Důvodem je nejen značný objem vklá-
daných prostředků, ale i  snaha vlády být 
spolehlivým dlužníkem (pohledávky ČR 
vůči Peru se podařilo zlikvidovat již v roce 
1996) a korektním administrátorem vyhla-
šovaných tendrů. Přestože v praxi dostávají 
přednost místní koncesionáři, nejsou malé 
ani šance menších zahraničních firem. 
Vzhledem k  absenci místních subdodava-
telů totiž nezbývá peruánskému konsorciu 
obvykle nic jiného, než vyhlašovat dílčí vý-
běrová řízení. Ta se v  poslední době netý-
kají jen celostátních projektů, ale i zakázek 
v rychle rostoucích regionech. 

Minovým polem je stav 
životního prostředí

Tato oblast je vážným a  dlouho opomíje-
ným problémem celé Latinské Ameriky. 
Peru, které je navíc náchylné na  přírodní 
katastrofy, potřebuje naléhavě řešit zpra-
cování odpadů, čistotu vody a  ovzduší, 
vybudovat vodovodní a  kanalizační sítě 
a vytvořit mobilní sanitární infrastrukturu 
pro případy častých živelních pohrom, 
jako jsou zemětřesení, záplavy, enormní 
sucha a  ničivý klimatický jev El Niño. 
Nedocenitelný význam tu mají tzv. rychlá 
a  levná řešení. Jedná se například o  kon-
tejnerové stavby nemocnic, přenosná hy-
gienická zařízení, třídicí linky a recyklační 
technologie apod. 

Identifikace možností

Peruánský trh sice zčásti obsadili hlavní svě-
toví výrobci a  najít jeho mezery je složité, 
ale nikoli nemožné. Peruánci mají velkou 
chuť do  podnikání a  obchodu, jejichž pod-
pora je jednou z  vládních priorit. V  tomto 
smyslu je koncipována i nediskriminující le-
gislativa. Zkušenosti z posledních deseti let 
však ukazují, že větší aktivitu v  navazování 
vzájemných obchodních vztahů projevují 
Peruánci než Češi. K  pomalému oživování, 
jež navazuje na  tradici československé roz-
vojové pomoci, dochází až poslední dva 
roky. Mezi střední a  starší generací tu má 
česká značka dobrou pověst ještě z  doby, 

kdy sem proudila rozvojová pomoc z býva-
lého Československa, zejména do  zeměděl-
ství, energetiky a armádní techniky.

Síť s levnou produkcí již ovládli Číňané, ale 
značný prostor se otevírá luxusnímu zboží 
a  výrobkům na  zakázku. Majetnější vrstvy 
si potrpí nejen na značky, ale i na origina-
litu, za  niž jsou ochotny zaplatit víc, než 
je obvyklé v  Evropě. Evropské výrobky, 
zejména německé a  švýcarské, se pova-
žují a priori za vysoce kvalitní. S využitím 
vhodného prostředníka by se tu mohlo 
dobře uplatnit také exkluzivní zboží české 
provenience za přiměřenou cenu.

Peru je oblastí obchodního vlivu Brazílie 
a  Číny. Tato skutečnost nepředstavuje jen 
konkurenci, ale také reference a příležitosti 
k expanzi na jejich trhy.

Nelitujte času ani peněz

Jednou z  podmínek obchodního úspě-
chu je osobní přítomnost a  pečlivé hle-
dání místního partnera. Nalézt ho není 
složité. Zájem Peruánců o  rozvoj obchod-
ních vztahů je mimořádný a v zemi působí 
četné poradenské a  konzultační kanceláře, 
firmy zabývající se průzkumem trhu, daňo-
vým, celním a  pracovněprávním servisem 
a  komerčními aktivitami. Přesto doporu-
čujeme obezřetnost; zejména v  případě 
sporu je třeba počítat s  tím, že peruánské 
soudnictví je stále poměrně neefektivní. 
V  zemi však od  roku 1998 působí Limská 
obchodní komora, zavazující své členy re-
spektovat arbitrážní řešení sporů. Na rozdíl 
od státní správy a podnikatelského sektoru 
je penetrace domácností internetem ještě 
slabá, ve  městech se však nachází mnoho 
levných internetových kaváren.

V platebním styku se využívá běžných pla-
tebních nástrojů, jako jsou různé formy 
akreditivů (doporučuje se pouze neodvo-
latelný), možná je akceptace směnky, pro-
tože směnečné právo je v Peru velmi tvrdé. 
U  menších obchodů se praktikuje také 
platba šekem. Volba způsobu platby závisí 
na  vzájemné důvěře zúčastněných stran. 
V zemi je však naprosto běžné, ba žádoucí 
využít služeb společnosti Infolínea, která 
za  mírný poplatek dva dolary za  minutu 
sdělí zájemci základní informace o platební 
schopnosti a morálce partnera.  

PŘÍLEŽITOSTI

I. Včasný příchod považují Pe- 
ruánci za  handicap. Včas proto 
dorazte jen poprvé.

II. Jednání zahajujte návštěvou 
restaurace.

III. Nadšení Peruánců někdy neod-
povídá jejich možnostem.

IV. Jsou vstřícní a  přátelští. Peru je 
však rozvojová země, a  proto 
od svých partnerů neočekávejte  
evropské standardy.

V. Pozor na  falešnou místní měnu 
– i z bankomatů.

VI. Ve  společnosti panuje velký 
klientelismus.

VII. Trpělivě si budujte svou značku.

VIII. Nepodceňujte prezentaci v  míst-
ních médiích, na  veletrzích a  vý- 
stavách.

IX. O ceně smlouvejte, ale držte míru.

X. Investujte čas i  finanční pro-
středky do návštěv partnerských 
firem. Vyplatí se to.

DESATERO OBCHODOVÁNÍ  

S PERU

PERSPEKTIVNÍ OBORY  

PRO ČESKÉ FIRMY

 Energetika

 Strojírenské výrobky 

 Těžká stavební a těžební technika

 Nákladní a osobní automobily

 Zemědělská technika

 Projektantské služby

 Bezpečnostní systémy na ochranu 
budov

 Systémy včasného varování

 Ochranné pomůcky

 Chemie

 Ekologie

 Hydrologie 

 Stroje a zařízení pro zpracovatelský 
průmysl

 Potravinářství

 Chov a zpracování ryb

 Technické a dekorativní sklo

 Luxusní zboží pro hotely, turistické 
rezorty i bohaté domácnosti

PhDr., Mgr.  Jana Chvalkovská je se-
nior konzultantkou poradenské spo-
lečnosti EEIP, zástupkyní předsedy 
Mezinárodní obchodní komory ČR 
a  expertkou skupiny NERV pro kon-
kurence schopnost.
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Jaroslav Bílek: 

Nechtěli jsme před 
konkurencí couvnout

Zatímco pro velké společnosti je průmyslový 

design již dávno samozřejmou součástí 

marketingové strategie, malé firmy se často 

obávají promarněné investice. Někdy uběhne 

poměrně dlouhá doba, než uvěří, že designér se 

nachází na  stejné lodi a  uvažuje, jak zadavatel 

potřebuje, protože je to i v jeho zájmu.

„I když jsme do té doby s žádným designé-
rem nespolupracovali, podobným dilema-
tem jsme neprocházeli. Dětskou otočnou 
výsuvnou autosedačku jsme začali vyvíjet 
v  roce 2007, kdy domácí i  zahraniční trh 
signalizoval potřebu podobného zařízení. 
Byla to pro nás velká výzva, protože je 
tehdy nevyráběla žádná konkurence,“ vzpo-
míná Jaroslav Bílek, jednatel společnosti 
INVACAR, jednoho z mála výrobců obdob-
ných zařízení v Evropě a jediného v Česku. 

„Nebylo pro nás až tak těžké vyvinout 
a  zhotovit mechanickou část sedačky, která 
by prošla homologačními zkouškami, ale 
museli jsme se popasovat s  problémem 
hmotnosti a  vzhledu. Oslovili jsme společ-
nost Patron Bohemia, jejíž divize REHA 
se orientuje také na  vývoj a  výrobu po-
třeb pro imobilní občany, a s  jejich pomocí 
jsme vybrali vhodnou sedačku značky 
MONTEREY. S technickými parametry této 
speciální otočné a  výsuvné báze jsme byli 
spokojeni, získali jsme homologační cer-
tifikát a  úspěšně složili bariérové zkoušky, 
měli jsme však trochu jiné představy o  es-
tetickém ztvárnění. Proto jsme se rozhodli 
využít nabídky programu Design pro export 
agentury CzechTrade a  oslovili mladého 
designéra Jana Kamitze,“ přibližuje šéf firmy 
cestu k designérovi.

Padli jsme si do oka

Nejprve bylo třeba si ověřit, zda je designér 
nejen kreativní, ale rozumí také materiá- 
lu, má povědomí o  vývoji v  oboru a  cit pro 

výrobky určené dětem se speciálními po-
třebami. Dobrý průmyslový design přináší 
ve  výsledku zadavateli nezanedbatelný ko-
merční benefit, ale vsadí-li na špatnou kartu, 

může ho to naopak stát značné prostředky. 
„V  rozhodnutí jít do  spolupráce nás utvrdil 
i osobní kontakt s panem Kamitzem. Rychle 
porozuměl našemu zadání, specifikům této 
produkce a  konstrukčním řešením sorti-
mentu, hlouběji se ponořil do studia techno-
logií a  nejmodernějších materiálů a  projevil 
vytříbenou kreativitu. Dodal inovovanému 
produktu přidanou hodnotu, která se nám 
zúročila ve vyšší kvalitě, prodejnosti i nižších 
výrobních nákladech,“ hodnotí spolupráci 
jednatel INVACARu. 

Přímo podle přání klientů

Inovovat produkt pro zdravotně posti-
žené klade na  designéra mimořádné ná-
roky včetně schopnosti empatie. Musí se 
vžít do role uživatelů, detailně se seznámit 
s jejich potřebami a prostředím, v němž se 
pohybují. INVACAR musel zesynchronizo-
vat činnost vlastního technického vývoje 
a  designéra právě s  požadavky zákazníků 
se speciálními potřebami. Ačkoli jde o  sé-
riovou výrobu, specifické nároky klientů 
hrají u  každého kusu nezastupitelnou roli. 
„Baví mě pracovat nejen na  vnější přitaž-
livosti předmětu, ale i  na  jeho funkcích. 
Rodiny s  postiženými dětmi nestojí z  po-
chopitelných důvodů o  publicitu a  nebylo 
snadné dobrat se informací, které by mi 
umožnily hlouběji se ponořit do problema-
tiky. Moc mi pomohlo, že mi INVACAR, 
který s  ukázkovým vozidlem navštěvuje 
klienty, aby si mohli úpravy speciálních 
vozidel i  vybavení prohlédnout, vyzkou-
šet a vyvarovat se tak nevhodného výběru, 

DESIGN PRO EXPORT
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zprostředkoval přímo setkání s  uživateli. 
Mohl jsem tak průběžně reagovat na jejich 
přání,“ vysvětluje Jan Kamitz. 

„Abychom autosedačku odlehčili, nahradili 
jsme některé díly zádržného systému leh-
kými kovy, což snížilo celkovou hmotnost 
zařízení a  usnadnilo manipulaci. Dalšími 
změnami byly úprava systému jejího uchy-
cení a upevnění na zadním sedadle a v ne-
poslední řadě i  změna povrchové úpravy. 
Před nátěrovou barvou dostala přednost 
prášková, nanášená elektrostaticky a vypalo-
vaná při 180 °C. Podařilo se tak dosáhnout 
vyšší životnosti, větší odolnosti i  oživit cel-
kový vzhled. Pamatovali jsme také na zdra-
votní nezávadnost barvy.“

Investice do inovací se vyplácí

Už je tomu pět let, co v důsledku dynamic-
kého růstu poptávek INVACAR vybudoval 
nové výrobní prostory a  rozšířil výrobu. 
Jednalo se o velmi prozíravý tah, který polo-
žil základy pro zefektivnění výroby, zvýšení 
konkurenceschopnosti výrobků a pokles je-
jich ceny. „S rozšířením výroby jsme snížili 
naši závislost na  subdodavatelích, zvětšili 
skladové prostory a  zvýšili počet pracov-
níků. Poměrně brzy jsme se v  našich ex-
portních destinacích přesvědčili, že se nám 
investice do  inovací vyplatila,“ bilancuje 
Jaroslav Bílek.  

INVACAR s.r.o. Katovice
Společnost působí na  trhu od  roku 
1996. Zpočátku se zabývala převážně 
montážemi zařízení do  vozidel pro 
spoluobčany se speciálními potře-
bami. Postupně rozšířila své portfolio 
i  o  vývoj těchto komponentů. V  roce 
2004 zahájila jejich sériovou výrobu 
a  díky kvalitě, spolehlivosti a  ekono-
mické nenáročnosti se s  nimi prosa-
dila i  na  zahraničních trzích. V  sou-
časné době exportuje do  Německa, 
Itálie, Belgie, Velké Británie, Irska, 
Rakouska, Švýcarska, Španělska, 
Polska, Maďarska, Řecka, Chorvatska, 
na Kypr a Slovensko. 

Jedním z  nejúspěšnějších produktů je 
autosedačka MONTEREY pro děti se 
speciálními potřebami. Svým zákazní-
kům firma nabízí i  četné doprovodné 
služby, jako je zajištění bezbariérového 
ubytování po  dobu přestavby vozidla, 
dovoz vozidla k úpravě a poté zpět zá-
kazníkovi vlastní odtahovou službou, 
zápis úpravy vozidla do  velkého TP, 
zajištění dokonalého záručního a  po-
záručního servisu a  možnost vyzkou-
šet si úpravu v ukázkovém vozidle. 

DESIGNEAST.EU OFFLINE je unikátní výstavní projekt navazující 
na online působení blogu Designeast.eu. Výstava probíhá 
ve veřejných prostorách Letiště Praha a formou dvacetičtyř 
velkoformátových tisků prezentuje kurátorský výběr 
ze současného designového dění ve střední a východní Evropě.

Výběrová výstava designu ze střední a východní Evropy.

Plopp stools
Oskar Zieta

Pro více informací navštivte offline.designeast.eu

PRAHA MEZINÁRODNÍ
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Znáte už nové pojistné sazby?

V pojišťování rizik spojených s vývozem českého zboží a služeb došlo k jedné 

velmi významné změně. Konkrétně se jedná o rizika, která jsou nepojistitelná 

za tržních podmínek, a mohou být proto pojištěna pouze Exportní garanční 

a  pojišťovací společností, a.s., (EGAP) se státní podporou. Změna se týká 

tzv. minimálních pojistných sazeb (MPR), které musí na  základě Konsenzu 

OECD dodržovat všechny instituce, jež nabízejí vývozcům pojištění tržně 

nepojistitelných politických a komerčních rizik. 

Do hry vstupuje rating 
kupujícího 

Od  letošního září do  března příštího roku 
probíhá přechodné období pro zavedení no-
vého výpočtu. Dříve závisely pojistné sazby 
především na  spoluúčasti, na  délce trvání 
rizika, což je obvykle polovina doby čer-
pání a  celá doba splácení úvěru, a  rizikové 
kategorii země dovozce, stanovené experty 
OECD na  základě ekonometrického mo-
delu vycházejícího z aktuálních údajů MMF 
a  Světové banky o  finanční a  ekonomické 
situaci dané země a  z  informací o  platební 

zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven. 
Teď vstupuje do hry další, nový faktor a tím 
je rating kupujícího neboli dlužníka.

Jak se rating stanoví

Rating stanovují interně pracovníci útvaru 
řízení projektových rizik EGAP, a  to na  zá-
kladě finančních i  nefinančních ukazatelů, 
dostupných zajišťovacích instrumentů a dal-
ších podkladů dodaných k  žádosti o  pojiš-
tění. Jedná se o kombinaci statistického a ex-
pertního přístupu. Základními vstupy jsou 
business plán na  tři roky, finanční výkazy 

za  uplynulé tři roky a  nefinanční ukazatele. 
O něco složitější je to u projektového finan-
cování, kdy jediným zdrojem pro splácení 
úvěru jsou výnosy z nově vybudované samo-
statné ekonomické jednotky a jediným zajiš-
těním splátek jsou aktiva této jednotky. V ta-
kovém případě se berou v  úvahu například 
ještě ratingy subjektů poskytujících garance, 
kvalita EPC kontraktora apod.

Výsledkem je stanovení následujících ratingů:

SOV = suverénní kupující, za kterého je ob-
vykle považováno ministerstvo financí nebo 
centrální banka.

NÁŠ PARTNER

Vlastimil Nesrsta 

Kategorie rizika země

1 2 3 4 5 6 7

R
a

ti
n

g
 k

u
p

u
jí

cí
h

o

EGAP SOV/CC0 SOV/CC0 SOV/CC0 SOV/CC0 SOV/CC0 SOV/CC0 SOV/CC0

EGAP CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC1

S&P/Fitch AAA až AA- A+ až A- BBB+ až BBB- BB+ až BB BB- B+ B

Moody’s Aaa až Aa3 A1 až A3 Baa1 až Baa3 Ba1 až Ba2 Ba3 B1 B2

EGAP CC2 CC2 CC2 CC2 CC2 CC2 CC2

S&P/Fitch A+ až A- BBB+ až BBB- BB+ až BB BB- B+ B B- či horší

Moody’s A1 až A3 Baa1 až Baa3 Ba1 až Ba2 Ba3 B1 B2 B3 či horší

EGAP CC3 CC3 CC3 CC3 CC3 CC3

S&P/Fitch BBB+ až BBB- BB+ až BB BB- B+ B B- či horší

Moody’s Baa1 až Baa3 Ba1 až Ba2 Ba3 B1 B2 B3 či horší

EGAP CC4 CC4 CC4 CC4 CC4

S&P/Fitch BB+ až BB BB- B+ B B- či horší

Moody’s Ba1 až Ba2 Ba3 B1 B2 B3 či horší

EGAP CC5 CC5 CC5 CC5

S&P/Fitch BB- či horší B+ či horší B či horší B- či horší

Moody’s Ba3 či horší B1 či horší B2 či horší B3 či horší
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CC0 = soukromý kupující odpovídající 
suverénnímu.
CC1‒CC5 = soukromý kupující odpovída-
jící obecným ratingovým škálám, a to v zá-
vislosti na kategorii rizika země.

Jak se rating kupujícího 
promítne do pojistné sazby 

Kvalitní rating pojištění zlevní, méně kva-
litní zase zdraží. Představu si můžete udělat 
na základě tabulky, která srovnává původní 
a  nové pojistné sazby u  exportního úvěru 
s  délkou trvání rizika 5,5  roku a  při spolu-
účasti 5 %.  

Ing.  Vlastimil Nesrsta je 
ředitelem odboru PR a  ko-
munikace EGAP.

Nové MPR 

Kategorie rizika země

1 2 3 4 5 6 7

R
a

ti
n

g
 k

u
p

u
jí

cí
h

o

SOV 0,85 1,45 2,28 3,38 4,82 6,15 7,85

CC0 0,85 1,45 2,28 3,38 4,82 6,15 7,85

CC1 1,45 2,11 2,88 3,93 5,37 6,70 8,54

CC2 1,95 2,62 3,50 4,66 6,17 7,57 9,34

CC3 2,33 3,21 4,04 5,30 6,91 8,79

CC4 3,07 3,97 5,00 6,35 8,24

CC5 4,31 5,16 6,24 7,83

Současné MPR 0,90 1,59 2,56 3,72 5,09 6,43 7,96

Hledejte bonitní a solidní  
obchodní partnery

Nový způsob výpočtu pojistné sazby pro vývozce 

znamená, že v jejich zájmu by mělo být hledat 

a uzavírat kontrakty s pokud možno bonitními 

zahraničními partnery, u kterých je vysoká 

pravděpodobnost, že úvěr, na který nakoupí zboží 

nebo služby, včas a celý zaplatí. Určitou odměnou 

jim bude nižší pojistná sazba a od ní se odvíjející 

nižší výše pojistného s logicky pozitivním dopadem 

na konkurenceschopnost vlastní nabídky.
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Jak na zahraniční platby
Rychlost, cena, spolehlivost a  kvalita. To oceňují exportéři na  zahraničních 

platbách téměř unisono.

Odpovídá: Martin Kadorík,  
Deputy Executive Director, Operations, 
Komerční banka, a.s.

Efektivní a levný platební styk

Když budeme hledat v  rámci EU nejvhod-
nější typ platby, zjistíme, že se jedná pře-
devším o  tzv. SEPA úhrady (SEPA Credit 
Transfer), které banky nabízí již od  roku 
2008. Je pravdou, že ne úplně všechny 
banky jsou stoprocentně dosažitelné pro 
tyto SEPA úhrady, ale v  dnešní době vět-
šina velkých a známých bank tento produkt 
standardně nabízí. Přehled SEPA dosažitel-
ných bank lze vždy získat u  vlastní banky, 
popřípadě v  registrech EPC (European 
Payments Council).

Podmínky úhrad
Pro zadání SEPA úhrady v eurech je potřeba, 
aby plátce i  příjemce měli běžný/platební 
účet u  SEPA Credit Transfer dosažitelných 
bank a aby plátce znal přesné platební údaje 
příjemce, tedy IBAN (mezinárodní tvar čísla 
účtu příjemce), BIC (swiftový kód banky pří-
jemce), název účtu příjemce a platnou adresu 

příjemce (u  SEPA nepovinné údaje). Plátce 
musí dále uvést typ poplatku SLEV nebo 
SHA = SHARE (výlohy banky plátce hradí 
příkazce a výlohy banky příjemce hradí pří-
jemce) a měnu platby (EUR).

Měna účtů nemusí být v eurech, ale je výho-
dou, aby nedocházelo k  nákladům na  kon-
verzi. Nejzazší lhůta pro SEPA úhrady je tři 
dny, ale obvykle je platba připsána příjemci 
do  druhého pracovního dne. Cena je vý-
hodnější než u standardních zahraničních či 
přeshraničních úhrad.*)

Platba i na jiný účet
Platbu ze zahraničí je možné připsat 
na  jiný účet, než který je uveden v  došlé 
platbě ze zahraničí. Naše banka dodržuje 
platební instrukce zadané plátcem, ale 
přesto je možné připsat platbu na jiné číslo 
účtu v KB, které si klient předem dohodne 
a  uvede do  dodatku ke  smlouvě o  vedení 
účtu, přičemž majitelem obou účtů v  KB 
musí být stejný klient.  

*) Poznámka:
Nařízení Evropského parlamentu a  Rady 
č. 924/2009 o  přeshraničních platbách sta-
novuje, že poplatky za  přeshraniční platby 
do  výše 50 tisíc EUR jsou stejné jako po-
platky za  tuzemské platby ve  stejné měně. 
V ČR však zatím není domácí měnou EUR, 
takže se na  tyto platby žádné jiné než tržní 
pravidlo nevztahuje. Nemůžeme porovnávat 
poplatky za vnitrostátní platby v CZK a po-
platky za platby v EUR, protože české banky 
nemohou pracovat s  tak nízkými transakč-
ními náklady v platebním styku, jakých do-
sahují banky v eurozóně díky stále lepšímu 
a  masivnějšímu clearingovému systému, 
ke  kterému se mohou připojit přímo bez 
prostředníků.  

FINANČNÍ RÁDCE EXPORTÉRA

Dotaz: Který typ platby v  EU nejlépe splňuje kritéria, jako je rychlost 

a  cena? Co je nutné dodat ze strany klienta a  v  čem spočívá výhoda 

SEPA úhrad? Je možné připsat platbu ze zahraničí na jiný účet, než který 

je uveden v došlé platbě ze zahraničí?

Ing. Marek Štejnar, finanční ředitel, Cofidis s. r. o.

Jak si zajistit nejvýhodnější 

cenu eurové platby došlé z EU?

Pokud předáte svému obchodnímu part-

nerovi přesné údaje (IBAN, název účtu, 

adresu, BIC) a plátce tyto údaje správně 

použije, zrychlí se připsání platby, a  za-

brání se tak případnému prošetřování, 

a  tím prodloužení doby připsání platby 

a zajistíte si výhodnější cenu pro regulo-

vanou přeshraniční platbu.

IBAN příjemce – International Bank 

Account Number – formát čísla účtu 

definovaný mezinárodní normou ISO, 

rozšířený hlavně v  Evropě. Najdete jej 

v  záhlaví každého výpisu, pod každým 

číslem účtu ve  službách přímého ban-

kovnictví nebo na  vyžádání v  kterém-

koliv obchodním místě KB, případně 

pomocí služby Expresní linka, která je 

v provozu 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Název účtu příjemce – identifikace 

příjemce. Název svého účtu najdete 

v  záhlaví každého výpisu, v  okénku 

s adresou.

Adresa příjemce – adresa sídla firmy

BIC příjemce – identifikační kód banky 

v  síti SWIFT. Najdete jej v  záhlaví kaž-

dého výpisu, na  vyžádání v  kterémkoliv 

obchodním místě KB, případně pomocí 

služby Expresní linka, která je v provozu 

7 dní v týdnu 24 hodin denně. SWIFT KB: 

KOMBCZPPXXX.

Typ poplatku SHA = SHARE (v  případě 

SEPA plateb typ poplatku SLEV), výlohy 

banky plátce hradí příkazce, výlohy 

banky příjemce hradí příjemce; SHA/

SLEV je nutno použít vždy v rámci EU.

Měna platby – EUR

Částka do  50  000 EUR – platby v  hod-

notě do 50 tisíc EUR jsou tzv. regulované 

přeshraniční platby.
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AKCE

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ  
EXPORTNÍ AKADEMIE CZECHTRADE
Investujte do vzdělávání. Zvýšíte své šance na zahraničních trzích.

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

Vzdělávací akce vedou 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.

II. pololetí 2011

Odborné a teritoriální semináře v Praze

Název semináře Místo Termín Kód Cena bez DPH

Finanční analýza Praha 9. 11. 2011 1124 1 400 Kč

Řízení obchodu a rizik na světových trzích Praha 11. 11. 2011 1116 2 200 Kč

Problematika antikorozní ochrany výrobků Praha 23. 11. 2011 1126 1 400 Kč

Společenský kodex jako podpora profesionality exportéra Praha 24.–25. 11. 2011 1117 4 500 Kč

Rusko, Severozápadní region Praha 29. 11. 2011 1147 1 050 Kč

Financování exportu Praha 30. 11. 2011 1127 zdarma

Presentation skills in English Praha 1.–2. 12. 2011 1118 4 900 Kč

Francie – exportní a investiční příležitosti Praha 1. 12. 2011 1148 zdarma

Rétorika v praxi I a II Praha 5.–6. 12. 2011 1128 4 900 Kč

Základy PR a prezentační dovednosti Praha 8.–9. 12. 2011 1119 4 900 Kč

Srbsko, Černá Hora – možnosti rozšíření hospodářské spolupráce Praha 15. 12. 2011 1148 zdarma

Obchodní vyjednávání, zvládání námitek Praha 15.–16. 12. 2011 1120 5 200 Kč

Odborné a teritoriální semináře v regionu

Název semináře Místo Termín Kód Cena bez DPH

Efektivní řízení procesu obchodního jednání Zlín 8. 11. 2011 1135 2 200 Kč

Specifika podnikání v Rakousku Ostrava 15. 11. 2011 1136 900 Kč

Podrobnosti o našich akcích spolu s cenou a termíny najdete 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.     
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CzechTrade je certifikován dle IQRS – International Quality 

Rating System a dle ISO 9001:2000.

Copyright © CzechTrade, listopad 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.

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

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



Dnes to jde i jinak...

Získejte nové 
zahraniční zákazníky 
prostřednictvím 
atraktivní firemní 
prezentace 
v Adresáři exportérů

http://exporters.czechtrade.cz

Výběr 
ze 13 světových

jazyků

Jednoduché 
vyhledávání

Příklad 
firemního zápisu 

včetně 
produktů 




