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AUSTRÁLIE – Australské společenství –

Commonwealth of Australia

Federativní stát na jižní 

polokouli, tvoří ho i ostrov 

Tasmánie a množství menších 

ostrovů v Jižním, Indickém a 

Tichém oceánu

Liberálně politický systém 

podobný systému Kanady

Královna Alžběta II. 

reprezentována generálním 

guvernérem Peterem 

Cosgrovem

Premiér Scott Morrison

6 federativních států



Teritoriální informace:

Počet obyvatel 24 467 410 (k 23. 5. 2018)

Rozloha: 7 692 024 km2 (6. na světě)

Měna: australský dolar AUD

Jazyk – angličtina

Časová zóna +8 +10,5

AUSTRÁLIE – Australské společenství –

Commonwealth of Australia



HDP – 1 256,6 milionu USD (v. 2018), HDP na obyvatele 51 430 USD

Inflace 1,5 % ( odhad 2018)

Nezaměstnanost 5,7% ( odhad 2018)

Schodek státního rozpočtu ve výši 29,4 mld. AUD

Finanční rok v Austrálii trvá od 1. července do 30. června následujícího 

roku

Obchodní výměna s ČR:

AU ve 2018 na 38.místě, z hlediska importu na 56.místě, vzájemného

obratu na 43.místě

Obchodní bilance vykázala přebytek v hodnotě 6,8 mld. Kč, v 2018

vyvezla do AU za 10,5 mld. Kč, dovoz ČR z Austrálie dosáhl hodnoty 3,7

mld. Kč

Ekonomické informace - AUS
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TOP obory českého exportu



12. největší ekonomika světa, sektor služeb tvoří 68 % HDP

Disponuje významnými zásobami nerost. surovin (těžba a 

zemědělství tvoří 19 % HDP)

Východní pobřeží s hlavními obchodními centry je 

nezvýznamnější, příležitosti jsou i v Brisbane, Adelaide a Perthu

Canberra je z hlediska průmyslu marginální, perspektivní je v 

oblasti služeb (centrum federální administrativy)

Západní Austrálie – srdce těžebního průmyslu

Jižní Austrálie – zemědělství, potravinářství

Queensland – významný svými přístavy a multimodální přepravou

Potenciál trhu



Zahraniční obchod s Austrálií

Bilaterální dohody mezi ČR a AUT

Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému 

úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Austrálií 

Dohoda mezi ČR a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně 

investic 

Dohoda mezi ČR a Austrálií o spolupráci při mírovém využití 

jaderné energie a převodech jaderného materiálu 

Platnost obchodní dohody mezi ČR a Austrálií byla ukončena ke 

dni 30. 4. 2004, tedy ke dni vstupu ČR do EU

Dohoda o volném obchodu FTA  AUT s EU ve stádiu vyjednávání



Akce 2019

OZ Water – vodárenský veletrh organizovaný Australskou 

vodárenskou asociací AWA, účast 3 českých firem z toho 1 firma 

již letí v září na navazující jednání ohledně projektu v teritoriu.

Říjen – ALL ENERGY – expo zaměřené na obnovitelné zdroje 

energie

Říjen – účast na misi s NM Tlapou, cca 10 českých firem AU + NZ

Rok 2020 – plán:

Květen – OZ Water Adelaide 

Červen – ve spolupráci s GK National Field Days v Hamilton (NZ) 

– veletrh zaměřený na zemědělství a zemědělskou techniku

Říjen – ALL ENERGY – akce zaměřená na obnovitelné zdroje 

energie

Další veletrhy dle zájmu firem.



SWOT

S
- Silná stabilní ekonomika (12. na světě)

- Velký potenciál trhu (jenom Austrálie 

24,4 mil. obyvatel)

- Korektní jednání ze strany obchodníků 

podobné jednání ve Velké Británii

- Jednoduché založení společnosti

W
- Velká vzdálenost a s tím spojené  

náklady na přepravu

- Rozvinutý trh (niche)

- Zatím není uzavřená mezi ČR a AUT 

dohoda o volném obchodu

O
- Potenciál „zvětšení trhu“ do Asie, USA 

v případě aktivního zušlechťovacího 

styku či reexportu

- V případě uzavření dohody o volném 

obchodu AUT s EU snížení bariér 

obchodu

T
- Klimatické změny

- Vliv Číny v celé Australásii



Výroba kolejových vozidel – Škoda Transportation – vlaky, 

lokomotivy, tramvaje, Inecon Group – tramvaje, Pragoimpex –

menší tramvaje pro menší města

Důlní průmysl – INCO 

Energetika, obnovitelné zdroje energie 

Spotřební průmysl (dětské hračky, bižuterie, užitkové sklo)

Biotechnologie, zdravotní technika, farmacie

Software a ICT služby – firma TECO

Creative Industries – Lasvit apod.

Nanotechnologie a nové materiály

Prioritní obory ZK



Energetika, obnovitelné zdroje

V současné době pochází 76% 

energie z uhlí, 10% voda, 7% zemní 

plyn, 6% vítr, minimální zastoupení 

solární energie, žádné jaderné zdroje

Do roku 2030 nutnost přeorientovat se 

na obnovitelné zdroje 

→ vysoký potenciál sluneční energie –

pouště

→ velké možnosti větrné energie –

pobřeží

→ možnosti baterií na úschovu 

energie



Strategie – Austrálie 

Klíčoví zákazníci

• Střední a velké firmy  

• Firmy úspěšné ve vyspělých ekonomikách – USA, VB, Kanada

Nástroje 

• Individuální služby „na míru“

• Účast na veletrzích + individuální služby na míru



Teritoriální informace:

Počet obyvatel 4.6 mil (k 23. 5. 2018)

Rozloha: 268 680 (73. na světě)

Měna: dolar NZD

Jazyk – angličtina

Časová zóna 10 / 12 hod

Nový Zéland



Nový Zéland 

Teritoriální informace:

Severní a jižní ostrov (celková velikost podobna VB a Jap)

Hlavní město Wellington, 

Největší město Auckland 1,65 mil. obyvatel

Konstituční monarchie – královna Alžběta II.

předsedkyně vlády Jacinda Ardernová



HDP – 192.396 milionu USD (v. 2018), HDP na obyvatele 42 248 USD

Inflace 1,5 % ( odhad 2018)

Nezaměstnanost 4,3% ( odhad 2018)

Přebytek  státního rozpočtu ve výši 4 mld USD

Finanční rok v NZ trvá od 1. července do 30. června následujícího roku

Obchodní výměna s ČR:

NZ ve 2018 na 75.místě, z hlediska importu na místě

Obchodní bilance vykázala přebytek v hodnotě 111 mil. USD, v 2018

vyvezla do NZ za 137 mil. USD, dovoz do ČR z NZ dosáhl hodnoty 26

mil. USD

Ekonomické informace - NZ



Nový Zéland – Potenciál trhu

Letecký průmysl

Strojírenství

Infrastruktura

Léčiva, biotechnologie

Elektrická zařízení



Podnikatelské prostředí

Podnikatelské prostředí – většinou malé a střední firmy

Podle Světového ekonomického fóra se NZ ze 137 zemí světa umístil z 

hlediska konkurenceschopnosti na 13. místě

Podle Světové banky na 1. místě ve snadnosti podnikání

Záviděníhodný stav veřejného sektoru a státní správy 



Q&A



Mgr. Alice Fibigrová, MBA

Czech Trade Promotion Agency ǀ CzechTrade

Suite 2201, Level 22, Tower Two Westfield Bondi Junction

101 Grafton Street, Bondi Junction, NSW 2022, Australia

Email: alice.fibigrova@czechtrade.cz; sydney@czechtrade.cz

Mobile: +61 0 474 135 224

Děkuji za pozornost!
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