
Kontakt:

Ing. Pavel Zelenka, MBA – ředitel ZK Baku (Ázerbájdžán)

CzechTrade Baku
Embassy of the Czech Republic 
Caspian Plaza, 44, Jafar Jabbarli Str. 
Baku, Azerbaijan

+994 502 631 997 (mobilní telefon)
pavel.zelenka@czechtrade.cz
www.czechtrade-azerbaijan.com

Dva roky pobytu v teritoriu Blízkého východu Aktivní znalost ruštiny

Zkušenosti s mezinárodním obchodem Znalost obchodní kultury a mentality

Ázerbájdžán/Gruzie



Charakteristika teritoria:

Ázerbájdžán je ekonomicky nejsilnější stát na Jižním Kavkaze, velikostí i počtem obyvatelstva blízký ČR.

Kolébka petrochemického průmyslu.

Výhodná poloha na křižovatce Evropy a Asie.

Dobrá platební morálka; Stále se zlepšující dopravní síť; Existence řady investičních pobídek.

Perspektivní obory:

Dopravní průmysl a infrastruktura Kovozpracovatelský průmysl

Energetický průmysl Obrana a bezpečnost

ICT a Hi-tech (IoT, AI, Smart Cities, Robotika, 
Elektromobilita…)

Spotřební zboží (kosmetika, produkty pro děti, 
sportovní zboží…)

Zemědělský a potravinářský průmysl Zdravotnický průmysl

Turistika a lázeňství Ochrana životního prostředí, vodohospodářství

Výrobky tradičních odvětví - sklo Služby

Ázerbájdžán/Gruzie Ing. Pavel Zelenka, MBA



Kontakt:

Mgr. Michal Dúbrava – ředitel ZK Chengdu (Čína)

CzechTrade Chengdu
Consulate General of the Czech Republic in Chengdu
2303, Ping An Finance Center, 99 Dongdajie, 
610021, Chengdu, Sichuan, P.R.China

michal.dubrava@czechtrade.cz
www.czechtrade-china.cn

Tři roky pobytu v Číně Aktivní znalost čínštiny

Zkušenosti se zakládáním firmy v Číně (WFOE) 
a koordinací výroby u čínských dodavatelů

Znalost obchodní kultury a mentality

Čína



Čína Mgr. Michal Dúbrava

Charakteristika teritoria:

Oblast jihozápadní Číny čítá přes 190 mil. obyvatel na ploše velikosti Západní Evropy.

Souhrnný HDP za provincie JZ Číny odpovídá 14. největší ekonomice světa.

Chengdu je 4. největší letecký uzel v Číně.

Více než 80% železničního nákladu do Evropy cestuje z Chengdu a Chongqingu.

Mnoho významných mezinárodních společností působí v regionu, včetně společností Microsoft,
Siemens, Ford Motors, Citigroup.

Města Chengdu, Chongqing a Kunming patří v rámci Číny mezi ta s největším potenciálem.

Perspektivní obory:

Důlní průmysl Strojírenství - výroba strojů

Letectví Elektronika a elektrotechnika

ICT a Hi-tech (IoT, AI, Smart Cities, Robotika, 
Elektromobilita…)

Spotřební zboží (kosmetika, produkty pro děti, 
sportovní zboží…)

Potravinářství Zdravotní péče

Luxusní zboží Ochrana životního prostředí, vodohospodářství

E-commerce Služby



Kontakt:

Ing. Jiří Jílek – ředitel ZK Santiago de Chile (Chile)
Ředitel regionálního centra Latinská Amerika

CzechTrade Santiago de Chile
Av. Apoquindo 4700, piso 11, oficina 16
Las Condes, Santiago de Chile, Chile

+56 2 2434 1852 (telefon)
+420 224 907 855 (VoIP)
+56 9 9353 2180 (mobilní telefon)
jiri.jilek@czechtrade.cz
www.czechtrade.cl

Deset let obchodních zkušeností s regionem
Latinské Ameriky

Zkušenosti z českých i nadnárodních 
výrobních společností

Dlouhodobé zkušenosti v oborech energetiky 
a technologií pro ochranu životního prostředí 

Znalost obchodní kultury a mentality

Chile



Chile Ing. Jiří Jílek

Charakteristika teritoria:

Nejvyspělejší ekonomika regionu Latinské Ameriky (nejvyšší HDP na osobu a nejvyšší životní úroveň),
člen OECD.

Otevřená ekonomika, neexistují dovozní restrikce.

Velké investice do těžebního průmyslu, energetiky (včetně energetiky obnovitelných zdrojů), budování
infrastruktury.

V zemi neexistuje výroba sofistikovanějších výrobků a zařízení, vše se dováží.

Perspektivní obory:

Důlní a těžební průmysl – stroje, zařízení a chemikálie, unikátní technologie v hornictví či zpracování
nerostných surovin, ochranné pomůcky

Energetika - obnovitelné zdroje energií (fotovoltaika, vítr, biomasa, voda), distribuce elektrické energie

Ochrana životního prostředí a vodohospodářství – čistírny a úpravny vod, monitoring ovzduší, recyklace
odpadu, spalovny, úspora energií

Železniční a kolejová doprava – infrastruktura, zabezpečovací zařízení, informační systémy

ICT a Smart technologie – software, datová uložiště, chytrá řešení pro města, doly, distribuční sítě

Nanotechnologie - unikátní technologie a řešení z nejrůznějších oborů, minimální konkurence

Spotřební zboží – sportovní potřeby a textil, sklo, kosmetika, luxusní zboží, hračky



Kontakt:

Ing. Luboš Ulč – ředitel ZK Mumbai (Indie)

CzechTrade Mumbai
REWA CHAMBER OFFICE 412, 31
New Marine Lines, Churchgate (E)
Mumbai, India

+91 22 2207 8535 (telefon)
+420 728 369 981 (mobilní telefon)
lubos.ulc@czechtrade.cz
www.czechtrade.org.in

Dva roky zkušeností s teritoriem Zkušenosti z českých i nadnárodních 
výrobních společností

Třináct let praxe v mezinárodním obchodu Znalost obchodní kultury a mentality

Indie



Indie Ing. Luboš Ulč

Charakteristika teritoria:

Druhá nejrychleji rostoucí ekonomika světa se značně negativní obchodní bilancí.

1,3 mld. obyvatel, jejichž kupní síla neustále roste.

Výrazná kulturní odlišnost x všude přítomná angličtina.

Mumbai “druhé hlavní město Indie“ & Bangalore „Silicon Valley východu“.

Perspektivní obory:

Automobilový průmysl

Civilní letecký průmysl

Důlní, těžební a ropný průmysl

Energetický průmysl

Chemický průmysl

ICT

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Kovozpracovatelský průmysl

Obranný průmysl

Sklářský a keramický průmysl

Strojírenský průmysl

Ochrana životního prostředí, vodohospodářství

Zemědělský a potravinářský průmysl

Železniční a kolejová doprava



Kontakt:

Ing. Neklan Coufal – ředitel ZK Teherán (Írán)

CzechTrade Tehran
Embassy of the Czech Republic 
No. 36, Nastaran Alley, Bostan St., 
North Pasdaran Ave, Upper Farmaniyeh Crossroads
Tehran, Islamic Republic of Iran

neklan.coufal@czechtrade.cz
www.czechtrade-iran.com

Dva roky pracovního pobytu v regionu (Katar) Pracovní zkušenosti z nadnárodních i 
středních firem

Více než 20 let zkušeností s mezinárodním 
obchodem, včetně Blízkého východu

Znalost obchodní kultury a mentality

Írán



Írán Ing. Neklan Coufal

Charakteristika teritoria:

Největší nerozdělený trh na světě – 80 000 000 obyvatel (ekvivalent SRN).

Írán má největší známé zásoby nerostných surovin.

Početná a vzdělaná technická inteligence.

Dobrá úroveň univerzitního vzdělání (přírodní a technické vědy).

Česká republika (Československo) má v Íránu dobrý zvuk, oficiální vztahy s Persií trvají od roku 1928.

Perspektivní obory:
Modernizace dopravní infrastruktury, ropovodů, 
plynovodů, železniční a dopravní sítě, včetně 
dodávek lokomotiv a vagónů. Modernizace sítě 
hromadné dopravy v Teheránu i dalších 
městech, dodávky autobusů, tramvají atd.

Environmentální technologie – úprava a čištění 
vody, recyklace a spalovny odpadu. Ochrana 
proti přírodním katastrofám (povodně..)

Zpracování zemědělské produkce, mlékárny, 
pekárny, zemědělská technika

Energetika

IT technologie Důlní průmysl (nejen těžba ropy a plynu)

Spolupráce univerzit a výzkumných pracovišť Zdravotní péče

Automobilový průmysl Obráběcí stroje, náhradní díly 

Výrobky tradičních odvětví jako je sklo a křišťál



Kontakt:

Ing. Hana Němcová, MPP – ředitelka ZK Soul (Jižní Korea)

CzechTrade Seoul
17, Gyeonghuigung 1-gil, Jongno-gu
110-062, Seoul
Korea

+8227206080 (telefon)
hana.nemcova@czechtrade.cz
www.czechtradeoffices.com/en/kr

5 let zkušeností s teritoriem v agentuře 
CzechInvest – projekty korejských výrobních i 
technologických společností

Zkušenosti s českými i nadnárodními 
výrobními společnostmi – nanotechnologie a 
pokročilé materiály

Praxe v mezinárodním obchodě Znalost obchodní kultury a mentality

1 rok studia v Koreji

Jižní Korea



Charakteristika teritoria:

Čtvrtá největší ekonomika Asie a jedenáctá v celosvětovém srovnání.

Politicky stabilní a exportně orientovaná ekonomika - lídr v elektrotechnickém, ocelářském,
automobilovém a loďařském průmyslu.

Progresivní a inovativní země s vysokými výdaji do výzkumu (cca 4 % HDP).

Hlad po moderních technologiích a kvalitních produktech ze zahraničí.

Od 2011 FTA mezi Evropskou Unií a Koreou - dynamický nárůst exportu zboží a služeb z Evropy.

50 milionový trh, vysoká kupní síla obyvatelstva

Trendsetter v regionu, luxus a prestižní značky jako symbol úspěchu.

Vysoké povědomí o České republice v Koreji.

Perspektivní obory:

Jižní Korea Ing. Hana Němcová

Strojírenství, robotika, optika, automatizace 
výroby

Spotřební zboží (šperky, sklo, designové doplňky,
nábytek)

ICT - umělá inteligence, IoT, fintech, 
kybernetická bezpečnost, hry

Zdravotnický a farmaceutický průmysl - produkty 
a řešení pro stárnoucí populaci

Energetický průmysl, obnovitelné zdroje a čisté 
technologie

Potravinářský průmysl (pivo), včetně produktů 
pro domácí zvířata

Letecký a kosmický průmysl



Kontakt:

Ing. Ivo Šipl – ředitel ZK Varšava (Polsko)

CzechTrade Warszawa
Ambasada Republiki Czeskiej
Koszykowa 18, 00-555 Warszawa
Polsko

+48 882 145 035 (mobilní telefon)
ivo.sipl@czechtrade.cz
www.czechtrade.pl

Polsko

Několikaletý pobyt v Polsku Aktivní znalost polštiny

Zkušenosti s exportem v oblasti strojírenství a 
energetiky

Znalost obchodní kultury



Polsko Ing. Ivo Šipl

Charakteristika teritoria:

Polsko je jiné, než si většina Čechů myslí. Je modernější!

38,5 milionů obyvatel, rozloha 312 tis. km², 16 rozdílně hospodářsky vyvinutých vojvodství.

Významný obchodní partner ČR, neustále rostoucí export, r. 2018 činil 940 mld. PLN.

Ekonomicky nejaktivnější Varšava, Slezsko (Katowice), Poznań, Wrocław a pobřeží – Gdańsk.

Výrazné investice do energetické, dopravní  a vojenské infrastruktury.

Z indexu SEDA („Rostoucí blahobyt země“) od Boston Consulting Group vyplývá, že Polsko za 
posledních 10 let poskočilo v hodnotícím žebříčku z čtyřicáté druhé na pozici třicátou druhou (pro 
srovnání ČR ve stejném horizontu se posunula pouze o tři místa).

Perspektivní obory:

Energetika Zdravá výživa

Strojírenství Luxusní zboží

Stavebnictví E-commerce

Zbrojní průmysl Unikátní produkt/služba


