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41,78 mil. obyvatel 

24 oblasti + okupovaná autonomní republika Krym

HDP 2018 ► 3,3 % / HDP 2019 ► 3,2 %

HDP / osoba ► 3 659 USD (r.2019)

Podíl stínové ekonomiky do 50 %

Úroveň korupce ► 128. místo / 180 zemí (TI, 2019)

Doing business ► 64. místo / 190 zemí (2019) 

UKRAJINA – ZÁKLADNÍ ÚDAJE



Od r. 2017 – platí Asociační dohoda s EU ► postupné odstraňovaní 

cel, zpřístupnění veřejných zakázek, sbližování místních norem se 

standardy EU

EU je největším obchodním partnerem ► 40,1 % zahraničního 

obchodu

4 až 5 mil. Ukrajinců pracuje v zahraničí ► v r. 2019 poslali domů 

přes 12 mld. USD (7,7 % HDP) – nejvíce vydělali v Polsku (3,68 

mld. USD), Rusku (1,23 mld. USD), ČR (1,11 mld. USD)

UKRAJINA – EU

Proclení zboží stále zůstává časově a finančně náročnou procedurou, u řady 

výrobků je nutné vyřídit místní certifikáty a atesty 



Ukrajina je 18.-20. obchodní partner ČR dle obchodní výměny

Dovoz 2019 ► 1,12 mld. EUR

Vývoz 2019 ► 1,37 mld. EUR

Bilance 2019 ► 256 mil. EUR

Prognóza 2020 ► následky pandemie ► snížení obratu o 15 %

Hlavní položky vývozu ► elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, 

silniční vozidla, části motorových vozidel, telekomunikační přístroje, 

zdravotnická technika a zboží, kabely, vodiče, plasty a plastové 

výrobky, přístroje k vysílání; farmaceutické výrobky

Hlavní položky dovozu ► železná ruda, černé kovy a výrobky z nich, 

ocel, elektrická zařízení, paliva minerální, chemikálie

Na ukrajinském trhu aktivně působí přes 250 českých podniků 

UKRAJINA – ČR



Adaptivní karanténa ► žlutá, oranžová, červená zóny ► do 31.12.2020

Aktuální počet infikovaných přes 300 tis. obyvatel ► přes 7 tis. nových 

nakažení denně – situace se bude zhoršovat (15 tis. případů/den)

Státní sektor, úřady ► pracují v omezeném režimu, což komplikuje 

vyřizování administrativních procesů

Jak fungují firmy ► maximální úsilí zachovat výrobu, administrativní 

pracovníci často na „home office“► omezený počet návštěvníků 

Veletrhy se posouvají na r. 2021

Státní podpora podnikání ► určité daňové úlevy ► dočasný zákaz 

provádění kontroly podniků ► levné úvěry 5 % - 7 % -9 % pro MSP  

UKRAJINA V DOBĚ KORONAVIRU



HDP 2020: ► minus 7,2 % (dle MMF) ► ► ►2021 ► 3%

Nezaměstnanost 2020 ► 11 % ► ► ►2021 ► 9 %

Inflace 2020 ► 3,2 % ► ► ►2021 ► 6 %

UKRAJINSKÁ EKONOMIKA 

DOPADY PANDEMIE 2020

Nárůst e-Commerce ► 7 % všech prodejů ► o 38 % se zvětšil počet 

návštěvníků internetových obchodů



Ověřit, ve které zóně se nachází ČR ► červená / zelená ► www.moz.gov.ua

ČR je nyní v červené zóně

Pro červenou zónu

► Pojištění ► vystavené ukrajinskou nebo zahraniční pojišťovnou, 

která má partnera v Ukrajině ► pokrývá náklady na hospitalizaci v případě   

onemocnění na covid-19 

► TEST na covid-19 ► maximálně 48 hod. starý nebo 2 týdny izolace

► doporučujeme vyřídit zvací dopis od ukrajinského obchodního partnera

Pro zelenou zónu ► pouze Pojištění

CESTOVÁNÍ V DOBĚ KORONAVIRU

Před odjezdem ověřit podmínky vstupu na https://visitukraine.today/

http://www.moz.gov.ua/
https://visitukraine.today/


Bezvízový styk s EU pro Ukrajince je v době pandemie dočasně 

pozastaven ► vyřizují se pracovní víza, povolení k pobytu ►

podrobně ► https://www.mzv.cz/kyiv

Možnost vyřízení povolení vstupu pro obchodního partnera od MV 

ČR přes MPO ► je nutné předložit odůvodnění cesty ► kontaktovat 

ZK Kyjev

NÁVŠTĚVA DO ČR UKRAJINSKÉHO PARTNERA

https://www.mzv.cz/kyiv


Agropotravinářský sektor se podílí 11 % na HDP země a 44,2 % na vývozu

Zrušení moratoria na obchod se zemědělskou půdou 1. července 2021

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

prospěch živočišné výroby, ovocnářství

Světový exportér slunečnicového oleje, ječmene, pšenice, sóje, kuřecího masa, vajec, medu

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

Na ukrajinském trhu je nyní nedostatek mléka, ukrajinské potravinářské řetězce poptávají            

jogurty, smetanu, sýry

PERSPEKTIVNÍ OBORY PRO EXPORT Z ČR

ZEMĚDĚLSTVÍ A ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL



Rostlinná výroba ► technika na zpracování půdy,

chemie, biotechnologie, osiva

Živočišná výroba ► technologie a zařízení pro chov

prasat a dobytka, dodávky plemenných zvířat,

genetického materiálu, veterinární přípravky, vakcíny

Zpracovatelský průmysl ► zařízení na skladování,

zpracování, konzervárny, sklady ovoce, zeleniny

Úsporné technologie ► kogenerační jednotky na

bioplyn, slámu a další odpady

IT technologie ► automatizace farem, kontroly úrody,

kvality půdy etc

Potravinářství ► mléčné výrobky ► pivo ► speciality

PERSPEKTIVNÍ OBORY PRO EXPORT Z ČR

ZEMĚDĚLSTVÍ - PŘÍLEŽITOSTI



Bytový a komunální sektor ► největší spotřebitel zemního plynu ► energetické ztráty sahají 60

% ► městská infrastruktura nepodléhala systémové modernizaci po dobu několika desítiletí

Decentralizace – administrativní reforma 2017 ► místní úřady dostaly právo vybírat daně a

poplatky do místního rozpočtu ► několikanásobné navýšení rozpočtu u velkých měst a obcí

►možnost investovat do komunálních projektů

Příležitosti pro dodávky ► ČOV, příprava vody, zpracování odpadů, modernizace veřejné

dopravy, komunální technika, projekty smart city, služby energoauditu, kotelny, úsporné

technologie

Veřejná řízení jsou publikována na www.prozzoro.ua ► vyhledávání dle předmětu nákupu,

nákupčího, dodavatele ► doporučena účast přes místního partnera

PERSPEKTIVNÍ OBORY PRO EXPORT Z ČR

KOMUNÁLNÍ SEKTOR A INFRASTURTURA

V neděli 25. října se konají v Ukrajině komunální volby 

http://www.prozzoro.ua/


Fond Covid (cca 2 mld. EUR) ► téměř půlka již byla

směřována do projektu Velké stavebnictví ► na nákupy

zdravotnických prostředků ► cca 100 mil. EUR

Velké stavebnictví ► obnovit 25 tis. km silnic za 5 let

Letos se opraví 6,3 tis. km ►investice cca 3,7 mld. EUR

Prudké zhoršení epidemiologické situace ► na podzim

proběhnou nákupy léků a prostředků ►navýšení výdajů na

zdravotnictví v r. 2021

PERSPEKTIVNÍ OBORY PRO EXPORT Z ČR

ZDRAVOTNICTVÍ nebo VELKÉ STAVEBNICTVÍ ?



Strojírenská produkce ► 11 % na celkovém vývozu

Asociační dohoda ► spolupráce ukrajinských a unijních závodů ► výrobní kooperace ►

poskytování služeb ukrajinskými podniky – svařování, mechanické zpracování odlitků, výroby

dílčích uzlů etc.)

Modernizace místních výrobních podniků ► místní výrobci stavebních materiálů, zemědělské

techniky, nábytku, elektroniky se víc orientují na odbyt na zahraničních trzích včetně EU ►

investují do výrobní základny ► soustruhy, stroje, systémy automatizace

PERSPEKTIVNÍ OBORY PRO EXPORT Z ČR

STROJÍRENSTVÍ

V návaznosti na pandemii diversifikují evropské podniky dodavatelské a 

výrobní řetězce, v čemž vidí ukrajinské podniky šanci pro sebe 



Ukrajinská ekonomika je energeticky nejnáročnější v Evropě

Energetická strategie země do roku 2035 ► snížit energetickou náročnost hospodářství na

polovinu (je cca 3-krát energeticky náročnější, než je průměr EU) ► významně navýšit podíl

obnovitelných zdrojů energie

Integrace ukrajinské přenosové soustavy s kontinentální evropskou sítí ENTSO-E do roku 
2025

Asociační dohoda s EU ► liberalizace energetického sektoru ► narovnat ceny pro průmysl a 
domácnosti, odbourat různé dotace ► růst tarifů ► návazná poptávka po nových systémových 
řešeních a úsporných technologiích   

PERSPEKTIVNÍ OBORY PRO EXPORT Z ČR

ENERGETIKA



Jazyková vybavenost ► mít ve firmě spolupracovníka, který povede jednání / 

korespondenci v ukrajinštině nebo ruštině ► státní portály jsou buď v ukrajinském jazyce 

nebo mají stručnou verzi v anglické mutaci

Webové stránky, podklady ► v ruské radši ukrajinské jazykové verzi 

Přesně definovat cílovou skupinu a oslovit stručným dopisem s přenými obchodními 

záměry ► ověřit obdržení e-mailu telefonicky (Viber, WhatsUp) 

Nejčastější formy přítomnosti na ukrajinském trhu: přes dovozce /dealera/distributora ►

obchodní zástupce (FO) ► s.r.o. (s ukrajinským společníkem / bez) ► zastoupení (s

právem a bez práva obchodní činnosti)

Neposílat předem peníze za vzorky, vyřízení hygienického atestu etc. natož na kartu

fyzické osoby ►spojit se s zahraniční kanceláří CzechTrade

Vyhledání v databázích: www.prom.ua, www.kompass.ua, https://www.ua-region.com.ua/

TIPY PRO ÚSPĚŠNÝ EXPORT

http://www.prom.ua/
http://www.kompass.ua/
https://www.ua-region.com.ua/


Obchodní rejstřík https://usr.minjust.gov.ua/content/home

Insolvenční rejstřík https://minjust.gov.ua/section_366

Plátce daní     https://tax.gov.ua/businesspartner

Veřejné zakázky https://prozorro.gov.ua/

Statistické údaje www.ukrstat.gov.ua

EBRD                        https://www.ebrd.com/

KDE HLEDAT

INFORMACE

O ukrajinských

firmách?

https://usr.minjust.gov.ua/content/home
https://minjust.gov.ua/section_366
https://tax.gov.ua/businesspartner
https://prozorro.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.ebrd.com/


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 %

Minimální hrubá mzda (1.9.2020) 5000 UAH /cca 151 EUR

Průměrná mzda Ukrajina / Kyjev (www.work.ua) / 415 /500 EUR (čistá)

Odvody zaměstnavatele na zaměstnance   22 % hrubé mzdy

DANĚ, NÁKLADY NA PODNIKÁNÍ

http://www.work.ua/


Vyhledání obchodních kontaktů (bez/s ověřením)

Ověření zájmu o výrobek/službu

Vyhledání obchodních zástupců

Prezentace firem na stánku CzechTrade na veletrzích

Zjištění bonity firem

Další služby (tlumočení, doprovod na jednání, …)

KOMPLEXNÍ SLUŽBY CZECHTRADE V ZAHRANIČÍ



Připravte se na komunikaci v ruštině / ukrajinštině

Jasná nabídka o spolupráci včetně ceníku

Systémová komunikace a oslovení telefonicky a emailem

Osobní jednání je nenahraditelné!

Prezentujte se na veletrzích ► seriózní záměr vstupu na trh 

Všechny právní otázky konzultujte s právníky!

Vhodný platební nástroj – platba předem

Ověřte předem netarifní omezení pro váš typ komodity

Budujte osobní vazby ► připravte originální přípitek ☺

Vyhýbejte se kontroverzním politickým a jazykovým tématům

DESATERO PRO OBCHODOVÁNÍ S UKRAJINOU



ADRESÁŘ EXPORTÉRŮ

PROPAGACE FIREM V ZAHRANIČÍ

PRO VYTVOŘENÍ 

PROFILU 

KONTAKTUJTE 

SVÉHO 

EXPORTNÍHO 

KONZULTANTA, 

KTERÝ VÁM 

VYGENERUJE 

HESLO DO 

KLIENTSKÉ ZÓNY

Bezplatná příležitost umístit profil firmy do oficiální databáze

CzechTrade www.exporters.czechtrade.cz

Možnost výběru ze 7 jazyků > minimálně ČJ a AJ

Zobrazování profilů na stránkách zahraničních kanceláří               

CzechTrade www.czechtradeoffices.com

Určeno výhradně pro klienty, kteří využívají služeb zahraničních   

kanceláří CzechTrade > důležité zefektivnění využívané služby



CzechTrade Kyjev

Ulice Ivana Franka 40

01030 Kyjev, Ukrajina

Oksana Antonenko

Tel.: +380 44 2386130

Mobil: +380 67 7051964

Oksana.Antonenko@czechtrade.cz

www.czechtrade.kiev.ua

mailto:Oksana.Antonenko@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.kiev.ua/

