
Mgr. Michal Sontodinomo
Vedoucí zahraniční kanceláře Jakarta

Indonésie – příležitosti pro české exportéry
20. 6. 2019 Brno





Dohoda mezi vládou České republiky a vládou 

Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic, 

1998 

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České 

republiky a vládou Indonéské republiky, 2007 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou 

Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany, 

2006 

Mezivládní rámec pro obchod s Indonésií



Indonésie 4. nejlidnatější země světa s 250 mil 

Největší HDP v rámci zemí ASEAN  4 876 USD per 

capita

Stabilní růst HDP 5-6% během posledních 5 let

2. nejrychleji se rozvíjející asijská země po Číně mezi 

zeměmi G20

Nárůst střední příjmové třídy z 5% na 18% 

(2003-2010) a na 30% (2010-2019) – cca 75mil lidí

Proč Indonésie?



Významné charakteristiky Indonésie



Archipelago – ostrovní země

Cca 17 tisíc ostrovů, cca 5 000 obydlených

5000 km podél rovníku

Přes 200 etnických skupin a 350 jazykových dialektů

Oficiální heslo: Unity in diversity



Nerostné bohatství

Přírodní zdroje World 
Rank

Geothermal, Palmový olej 1.

Kakao, Kaučuk 2.

Uhlí 5.

Nikl, Bauxit, Měď
Hlavní 

producent



Sociální sítě – digitální svět

Digital in Indonesia (in Million) Růst

Active internet users 88.1 +15%

Active Social media
users

79.1 +10%

Mobile connections 326.3 +2%

Online shoppers 5.9 +28%

Online sales (USD million) 18,000 +40%



Export do Indonésie

Buničina pro chemické zpracování

Stroje a zařízení

Elektrické přístroje

Břitvy, strojky, čepelky holící

Parní turbíny

Rok Položka/název zboří Hodnota v CZK

2015 Buničina dřevná chemická pro chem zpracování 1 639 481

2015 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj 271 236

2015 Sloučeniny s aminovou funkcí 121 088

2015 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn 109 433

2015 Papír aj nenatíraný ne k popisování hyg účelu 106 025

2015 Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů, 79 650

2015 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 67 604

2015 Stroje na zpracování kaučuku plastů jn 66 669

2015 Břitvy strojky čepelky holicí 41 796

2015 Mléko smetana zahuštěná slazená 39 806

2015 Zařízení přídavná stavů strojů na spřádání ap 34 939

2015 Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj 34 157



Oborové příležitosti pro české exportéry

Energetika - plán 35 000 MW nové elektrárny

Silniční a železniční doprava

Těžební technika

Letecká doprava – zařízení pro letiště

Zdravotnická technika (nové nemocnice, základní 

zdravot. pojištění)

Technologie a služby – odpadové hospodářství a 

technologie pro čištění vody

Zařízení pro chemický a potravinářský průmysl (např. 

vybavení pro cukrovary a zpracování potravin)

ICT, eCommerce, Fintech, Cyber security

Potraviny a nápoje



Obchodní zvyklosti

Trpělivost, trpělivost, trpělivost – vše dlouho trvá, čas 

plyne pomaleji

Důvěra

Osobní vztahy (nutno se osobně vídat). Osobní 

poznání velmi důležité – není to klišé. Na emaily často 

nereagují. Na WhatsApp ano.

Cenově senzitivní

Potrpí si na statut a formality 

Oceňují návštěvu nejvyššího vedení

Jsou z 88% muslimové (Ramadán)

Vyžadují úctu – bohatí a s postavením

Češi někdy bývají přezíraví (nevhodné poznámky o 

zaostalých Indonésanech)



SLUŽBY CzechTrade v Indonésii

Vyhledání obchodních kontaktů.

Vyhledání a prověření obchodních kontaktů.

Ověření zájmu o spolupráci.

Organizace obchodních jednání.

Veletrhy - zajištění (individuální či společné) účasti firem na veletrzích

Podnikatelské mise

CÍLENÝ PRŮZKUM TRHU  – VYHLEDÁNÍ a PROVĚŘENÍ PARTNERŮ – ZAJIŠTĚNÍ VSTUPU ČI 

ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH – PODPORA PŘI PROPAGACI A MARKETINGU –

ORGANIZACE JEDNÁNÍ S MÍSTNÍMI VÝROBCI A ODBĚRATELI



Doporučené kroky při vstupu na trh

Vstup na trh

• Formy vstupu: distributor – klíčová věc, vyhledání důvěryhodného 

partnera

• Representative ofice

• SRO vlastněné zahraničním subjektem – 750 000 USD investice

Časté chyby

• Není strategie a plán (resp. jediný plán bývá, až najdete dodavatele, 

tak dejte vědět). 

• Nejsou základní obchodní cíle a rozpočet na aktivity

• Není základní analýza o trhu, která by umožnila realisticky stanovit 

cíle

• Malá angažovanost a neochota investovat čas a peníze
Příběh ze zdravotnictví - malá angažovanost

Příběh z energetiky – pouze výstavy

Příběh malé firmy (pokovování) – nebát se

Příběh 5 let s distributorem - ovladače



Doporučené kroky při vstupu na trh

Vyhledání obchodních partnerů/

Ověření obchodního partnera

Účast na veletrhu – pomáháme zajistit schůzky

Zajištění seminářů, kulatých stolů, prezentací pro 

klienty.

Dlouhodobá asistence/váš člověk v Indonésii –

ušetření nákladů na průběžnou komunikaci s místními 

partnery a rozvoj nového businessu (udržování  vztahů 

a komunikace)



Překážky a na co si dát pozor

Brzdou rozvoje je nedostatečná infrastruktura, nízká 

produktivita práce, 

Přes 17 000 ostrovů – složitá doprava, různá etnika

Korupce

Vysoká míra ochrany místního trhu - Indonésie je 3. nejvíce 

protekcionistický trh na světě (restrikce na dovoz alkohol. 

nápojů), mléčné výrobky, potraviny a nápoje – Halal, textil, 

pneumatiky, dovoz cukru

Negativní investiční list – obory s uvedením poměru 

domácího a zahraničního kapitálu

Nedávat exkluzivitu jedinému místnímu distributorovi



Co říkají sami Indonésané

Neprodávejte nám jen zboží, ale investujte a 

spolupracujte jako Němci, Japonci, Nizozemci, 

Američané

Znají stroje a technologie ČKD, Mavel a Škodu Praha

Když budete mít dobrou cenu, tak není problém. O 

kvalitě víme, že je dobrá.

Musíte být více vidět. Nejen rozdat katalogy a už se 

neukázat

Slováci, Lotyši a Finové jsou mnohem agresivnější

Čechoslováky máme rádi – odborníci, inženýři (+ tzn. 

netradiční země)



České firmy v Indonésii

HomeCredit – půjčky

ComAp

Doosan Škoda Plzeň

Strojírny Brno – vodní turbíny

CKD Small Hydro – vodní turbíny

Omnipol/ERA – radary

CzechoSlovak Group (Excalibur International)

M.B.A. Empire (vymáhání půjček)



Veletrhy v Indonésii

Machine Tool Indonesia (+ Manufacturing Indonesia)

Termín: prosinec

Zaměření: Nejstarší strojírenský veletrh v Indonésii 

zaměřený na stroje a zařízení pro průmysl, obráběcí 

stroje, nástroje, materiál a služby

průmyslová automatizace a logistika, CAD/CAM, CAE, 

průmysloví roboti, obráběcí stroje, kovoobrábění, přesné 

nástroje, automatizace procesů, nástroje pro obráběcí 

stroje, nástroje a nářadí. 
Indonésie v předchozích letech jako jedna z mála zemí dovážela až 80% 

strojírenského vybavení a v minulém ročníku velká aktivita například 

tureckých či španělských strojírenských firem, které vidí velké příležitosti 

vedle tradičních dodavatelů z Německa, Japonska a USA.



Veletrhy v Indonésii

Veletrh SIAL

Zaměření: Potraviny a nápoje, vč. technologií na 

zpracování potravin a nápojů

Šumivá/sladší vína, zdravé potraviny, mléčné výrobky 

a výživy pro děti, sladkosti



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Michal Sontodinomo
Zahraniční kancelář Jakarta

Mob.: +62 81213685048

E-mail: michal.sontodinomo@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

Děkuji za pozornost

mailto:Hana.stickova@czechtrade.cz

