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ZÁKLADNÍ PŘEHLED 

UKRAJINA: základní charakteristika teritoria 



 

 

ZÁKLADNÍ STATISTIKY (r. 2017) 
Vznik státu:   24. srpna 1991 

Populace:    42,4 mil. (77,7 obyvatel / km2) 

Rozloha:    603 600 km2 

Počet regionů: 24 oblasti + Kyjev, Sevastopol  +  okupovaná republika Krym 

Největší města:   Kyjev, Charkiv, Dnipro, Záporoží, Oděsa, Lviv 

Průměrná délka života:   71 let (66 let u mužů, 76 – u žen) 

HDP    112,2 mld. USD, 51. místo ve světě 

HDP / obyv. (USD):              2 600 

Vládní dluh / HDP:   89 % 

Nezaměstnanost:   9,5 % 

Inflace    13,7 % 

Podíl stínové ekonomiky na HDP    30-45 % 

 

 

 

 

 

 



OPERACE SJEDNOCENÝCH SIL  

 

od začátku operace  v r. 2014 zahynulo  

       přes 2,5 tis. vojáků a přes 8 tis.  

       dostala těžká zranění;  

 

dle zpráv OSN zahynulo přes 

      2,5 tis. osob civilního  obyvatelstva 

       a zraněno bylo cca 9 tis. osob 

 

cca 4,4 mil. obyvatel se ocitlo v  

      těžké humanitární situaci  

 

       

    mapa operace k 29. 09. dle http://mediarnbo.org  

 

 

 

 

 

http://mediarnbo.org/


příští prezidentské volby 31. března 2019 

dle dnešních sociologických průzkumů volby budou mít dvě kola, přihlásí se cca 20 

kandidátů a nyní jsou lídry dle průzkumu Julie Tymošenková, Petro Porošenko, 

Olexandr Grycenko 

příští parlamentní volby 27. října 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

VNITŘNÍ POLITICKÁ SITUACE 



Dohoda má tři hlavní pilíře, které se budou naplňovat v průběhu následujících let:  

 

otevření trhů postupným odstraňováním cel a zpřístupněním trhů veřejných 

zakázek - 1. ledna 2016 – nabyla platnosti Dohoda o prohloubené zóně volného 

obchodu, která je součástí Asociační dohody s EU;   

 v rámci dohody byla snížena a zrušena dovozní cla u většiny komodit;  u 

 ostatních se počítá se zrušením po uplynutí přechodného období, tj.  sazba  se   

 bude snižovat postupně v průběhu 3 až 7 let 

 18. června 2016 – nabyla platnosti dohoda o bezvízovém styku mezi EU a 

 Ukrajinou na termín 90 dnů v rámci schengenského prostoru 

 

zvýšení konkurenceschopnosti ukrajinských firem respektováním základních práv v 

oblasti IPR, ochrany práv zaměstnanců, ekologických standardů atd. 

 

postupné sbližování ukrajinských norem a standardů se standardy EU (technické 

reglementy) 

  

 

UKRAJINA – EU: ASOCIAČNÍ DOHODA 
4. září 2017 nabyl platnosti  celý text Asociační dohody mezi EU a Ukrajinou. 

 



Indikátor 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Růst HDP 0,2 % 0 % -6,6 % -9,8 % 2,3 % 2,5 % 3,2 % * 

Nezaměstnanost 8,2 % 7,8 % 9,7 % 9,1 % 9,3 % 9,5 % 9,1 % 

Úroková míra 
Národní banky 

7,5 % 7,5-6,5 % 6,5-14 % 30-19,5 % 14 % 14-12,5 % 18 % 

Inflace 0,2 % 
deflace 

0,5 % 24,9 % 48 % 12,4 % 13,7 % 9 % 

UKRAJINA – makroekonomické údaje v 

dynamice 

* Prognóza Ministerstva ekonomického rozvoje a obchodu 



Vývoz Dovoz Bilance Obrat 

2012 1329 886 443 2215 

2013 1244 906 338 2150 

2014 748 870 -122 1618 

2015 561 758 -197 1319 

2016 805 (+43 %) 737 (-3%) 68 1542 (+16,9) 

2017 1067 (+33%) 884 (+20 %) 183 1952 (+ 26%) 

2018 (1.- 7.) 678 (+29 %) 585 (+13 %) 93 1262 (+21 %) 

OBCHODNÍ VÝMĚNA ČR-Ukrajina,  
mil. EUR 

Hlavní položky vývozu na UA: telekomunikační přístroje, motorová vozidla, jejich části a 

příslušenství, zdravotnická technika a zboží, kabely, vodiče, elektrické přístroje a 

prostředky, plasty a plastové výrobky, přístroje k vysílání; farmaceutické výrobky, čisticí 

prostředky, papírové výrobky 

Hlavní položky dovozu z UA: rudy, černé kovy a výrobky z nich, elektrická zařízení, paliva 

minerální a ropa, dřevo a výrobky z něj 



Zemědělství (moderní technologie a zařízení, biotechnologie, zpracovatelské 

a skladovací zařízení) 

 

Energetika (úsporné technologie, energetika obnovitelných zdrojů) 

 

Modernizace komunálního sektoru (systémy zásobování vodou, čištění 

odpadních vod, úsporné technologie, energoaudit)  

 

Strojírenství – dodávky pro místní závody těžkého strojírenství a navazující 

odvětví (dodávky pro výrobu techniky pro potřeby armády, letectví)  

 

PERSPEKTIVNÍ OBORY PRO EXPORT 



 Agrární průmysl se podílí 14 % na HDP země a 42 % na celkovém vývozu 

 Stále platí moratorium na obchod se zemědělskou půdou, plocha orné půdy – 42,7 mil. 

ha  

 V zemědělské produkci převládá rostlinná výroba (70 %), jejíž podíl se bude postupně 

snižovat ve prospěch živočišné výroby, ovocnářství;  

 

 Ukrajina se řadí na 1. místo ve vývozu slunečnicového oleje,  je významným světovým 

dodavatelem kukuřice, ječmene, pšenice,  sóje, kuřecího masa, vajec, medu 

 

 Zeměpisná orientace vývozu:  42 %  - asijské země; 31,9 %  - EU,   14,7 % - země Afriky 

 Vývoz zemědělské produkce do EU je omezován kvótami 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ 



zařízení, chemie, biotechnologie, osiva pro rostlinnou výrobu (Farmet a.s., JK 

Machinery s.r.o., Zetor Tractors a.s., Bednář a.s., Moravia Seeds, Mega, SMS 

CZ, Mittas s.r.o. a další)  

moderní technologie a dodávky zařízení pro chov prasat  a dobytka 

(dlouhodobě působí Brunnthaller-CS s.r.o., Bioveta, Gal-Moravia, Bauer a.s.) 

dodávky plemenných zvířat a genetického materiálu  (chovatelské družstvo 

Impuls, AgroRoyal) 

zařízení na skladování, přepravu, zpracování zemědělské produkce (sila, 

zařízení pro konzervárny,  skladovacích zařízení pro ovoce a zeleninu; zařízení 

na zpracování, balení a výrobu masných a mléčných výrobků 

energeticky úsporné technologie a zařízení  - kogenerační jednotky na bioplyn, 

slámu, další zemědělské odpady (Tenza a.s., Tedom a.s.) 

 

POPTÁVKY V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ 



Ukrajina stále patří k energeticky nejnáročnějším hospodářstvím 

v srpnu 2017 byla schválena energetická strategie země do roku 2035. Plánuje 

se dvojnásobně snížit energetickou náročnost ukrajinského hospodářství (je 

cca 3-krát energeticky náročnější než je průměr EU) a významně navýšit podíl 

obnovitelných zdrojů energií na celkové energetické výrobě   

v rámci zákona O trhu s elektrickou energií byl zaveden zelený tarif, stát se 

zavazuje vykupovat celý objem elektřiny dle zeleného tarifu do r. 2030  

integrace ukrajinské přenosové soustavy  s kontinentální evropskou sítí 

ENTSO-E do roku 2025 

ukrajinská energetika skýtá pro české podniky příležitosti v sektoru služeb 

energoauditu, obnovitelných zdrojů, ESCO projektů, těžby surovin, trhu s 

elektřinou a tradičně v oblasti jaderné a tepelné energetiky  

 

 

ENERGETIKA – sektory uplatnění 



bytový a komunální sektor -  největší spotřebitel zemního plynu; většina obydlí byla 

postavena před r. 1993, energetické ztráty sahají 60 – 70 % 

městská infrastruktura (vodovody, čističky odpadních vod, hromadná doprava) již 

dávno překročila hranici životnosti  

administrativní reforma přispěla k navýšení místních rozpočtů a lepšímu financování 

komunálních a sociálních projektů – modernizace tepláren (kotle na biomasu), 

vodovodů, kanalizací, dopravy  

projekty v komunálním hospodářství se financují nadnárodními institucemi EBRD, 

Světová banka, Mezinárodní finanční korporace (IFC), Německá banka pro rozvoj 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Evropská investiční  banka, Severní ekologická 

finanční korporace (NEFCO) a další 

české podniky, působící v oblasti dodávek pro komunální sektor: TZB Orlova, Tenza, 

Kubíček VHS, Topol, Asio, Kvazar Plus, Mikroelektronika s.r.o. a další 

 

 

 

 

MODERNIZACE KOMUNÁLNÍHO SEKTORU 



strojírenská produkce se podílí nyní 12 % na celkovém vývozu Ukrajiny a 

v nadcházejících letech bude pravděpodobně tento podíl narůstat. 

 

nabytí platnosti ekonomické části Asociační dohody v r. 2016 zintenzivnilo 

spolupráci ukrajinských a evropských zejména i českých strojírenských 

závodů v oblasti vzájemné výrobní kooperace (služby svařování, 

mechanického zpracování odlitků, výroby dílčích uzlů etc.)  

 

místní výrobci stavebních materiálů, zemědělské techniky, nábytku, 

elektroniky se každým rokem víc orientují na odbyt na zahraničních trzích 

včetně EU. Podobné podniky neustále investují do výrobní základny a 

technologií, což představuje reálný potenciál pro české dodavatele. 

STROJÍRENSTVÍ 



SLUŽBY CZECHTRADE UKRAJINA 

   

OVĚŘENÉ KONTAKTY 

OVĚŘENÍ ZÁJMU O VÝROBEK/SLUŽBU  

 (vyhledání obchodních partnerů – distributoři, výrobci) 

VYHLEDÁNÍ OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ 

DLOUHODOBÁ EXPORTNÍ ASISTENCE 

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI  

KOLEKTIVNÍ ÚČASTI NA VELETRZÍCH  

ODBORNÉ SEMINÁŘE 

PŘEKLADY   

 



V současnosti působí na ukrajinském trhu s různou formou zastoupení přes 

200 českých podniků 

 

Nejčastější formy přítomnosti na ukrajinském trhu: 

 - ukrajinský dovozce /dealer 

 - obchodní zástupce  

 - společnost s ručením omezeným (s ukrajinským společníkem / bez) 

 -  zastoupení (s právem a bez práva obchodní činnosti) 

 

Velkou výhodou je mít ve firmě spolupracovníka, který povede jednání 

s místními partnery v ukrajinštině nebo ruštině 

 

  

ČESKÉ PODNIKY NA UKRAJINSKÉM TRHU 



- DPH – základní sazba:    20,0 % / 7 % (léky a zdravotnická technika)    

- Daň z příjmů (FO)                          18 %   

- Vojenská daň (FO)     1,5 %   

- Daň z příjmů (PO)       18 % 

- Jednotná daň (PO)      10 %    

- Minimální hrubá mzda (USD / měsíc)                    123            

- Průměrná mzda (USD / měsíc)      267   

- Náklady zaměstnavatele                22 % 

- Nájem kanceláří (EUR / 1m2 / měsíc):      Kyjev: 3 - 20  

- Průměrná cena elektřiny (EURocent / 1kWh):  cca 6,9 – 8,9 (podniky) / 5,3 

(domácnosti) 

- Průměrná cena zem. plynu (EUR / tis. m3):  cca 220 (pro domácnosti) / 310 (pro 

podniky)  

DANĚ, NÁKLADY NA PODNIKÁNÍ 



Název  Zaměření Termín 

Arms and Security obranný průmysl  9. – 12. 10. 2018 

Mining Industry Expo těžební průmysl 6. – 8. 11. 2018 

Aqua vodní hospodářství 6. – 8. 11. 2018 

Fuel and Energy Sector of 
Ukraine 

energetika 6. – 8. 11.  2018 

International Industrial Forum strojírenství, kovoobrábění 20. – 23. 11.2018 

AgroAnimalShow zemědělství 19. – 21. 02. 2019 

Aquatherm vytápění, ventilace, 
vodárenství 

14. – 17. 05.2019 

Public Health zdravotnictví 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VELETRHY 2018 – 2019   

 

 



Základní informace o firmách v obchodním rejstříku – 

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch  

Informace o zadluženosti subjektu vůči daňovým orgánům: 

http://sfs.gov.ua/businesspartner  

Výše dovozních cel  - 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=c

s  

Informace o státních veřejných výběrových řízeních - https://prozorro.gov.ua/, 

https://tender.me.gov.ua , www.dzo.com.ua , https://e-tender.ua  

Informace o komerčních tendrech https://rialtotenders.com.ua/  

Přehled ukrajinské legislativy – www.rada.gov.ua  

http://data.gov.ua/  - sjednocený portál veřejných databází  

 

INFORMAČNÍ ZDROJE 
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Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade 

 

 

Oksana Antonenko 

Vedoucí CzechTrade Ukrajina 

Ulice Ivana Franka 40 

01030 Kyjev, Ukrajina 

 

Mob.: +380 67 705 19 64 

E-mail: Oksana.Antonenko@czechtrade.cz   

www.czechtrade.cz  

DĚKUJI ZA POZORNOST  
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