
JORDÁNSKO: ATOM DO POUŠTĚ
Arabské království plánuje
první jadernou elektrárnu

OMÁN: ROPNÝ DETOX
Sultanát chce ukončit závislost 
na těžbě a zpracování ropy 

MOLDAVSKO: POMOC FARMÁŘŮM 
České bioprodukty 
pronikly na východ Evropy

LidnAtá zEmě Shání potrAviny, 
úrodný jE jEn páS koLEm niLu

egypt

březen 2016/číslo 2

PŘÍLOHA DENÍKU E15 A TÝDENÍKU EURO



www.omnipol.cz

Chráníme náš společný svět

Unikátní systém pasivního sledování a určování 
vzdušných, námořních i pozemních cílů

Pasivní systém sledování cílů  
na velké vzdálenosti

Speciální elektronické pruzkumové systémy

˚ Cvicná a transportní letecká technika

ˇ



editorial  3  

NebezpečNě levNá ropa
Samozřejmě. Pro Evropu je sešup cen ropy na první pohled požehnáním. Pro Česko coby téměř čistého 
dovozce ropy jakbysmet. Malá ložiska na Moravě a ve Slezsku pokrývají českou spotřebu už jen sotva jedním 
procentem. Firmy na starém kontinentě šetří miliardy za importovanou ropu, za umělé hmoty z ní vyráběné, 
za benzin i za další komodity, jejichž ceny stáhlo splasknutí ropné bubliny s sebou na dno.
Z pohledu českých exportérů má ale celá situace svou ropnou pihu na kráse. Během jediné sezony rázem 
vyschly rozpočty mnoha komoditních zemí. A jako z udělání jsou to ve většině zrovna ty postsovětské státy 
nebo arabské země, na které Česko hodně sázelo při rozšiřování svého vývozu mimo Evropskou unii.
Přílišné jásání nad superlevnou ropou není namístě i proto, že ze dne na den zchudlá ropná velmoc se může 
proměnit v tikající rozbušku. Odstrašujícím příkladem budiž jihoamerická Venezuela, která žila prakticky jen 
z ropy a teď se propadla skoro do anarchie. Stát už nemá peníze ani na zajištění základních služeb, v obcho-
dech chybí nejběžnější zboží, ulice ovládly gangy.
Mrákoty teď analytiky obestírají při pomyšlení, že by mohlo ropné chudnutí podobně destabilizovat napří-
klad Saúdskou Arábii. Atmosféra na Blízkém východě je už tak zjitřená od arabského jara a odliv petrodolarů 
tomuto regionu na klidu nepřidá. Naštěstí čím dál víc arabských zemí po vzoru Emirátů upozaďuje těžební 
průmysl a buduje jiný typ hospodářství. Omán chce posílit turistické odvětví a služby námořním dopravcům. 
Bahrajn se stává mezinárodním bankovním uzlem. Jordánsko je významným výrobcem oděvů. Egypt loni 
uvedl hned dva megalomanské projekty – za pouhý rok rozšířil Suezský průplav, takže jím může nyní projet za 
stejnou dobu dvojnásobný počet lodí. A Egypťané představili také návrh nového hlavního města, které chtějí 
postavit uprostřed pouště. Podle modelu by měla Nová Káhira vypadat jako jakási druhá Dubaj.
I samotná Saúdská Arábie coby největší světový producent ropy ještě před pádem cen deklarovala cíl snížit 
podíl petrochemie na hospodářství. Teď se z toho stává existenční nutnost. A jsou to právě čeští strojaři, kteří 
umějí nabídnout zemím v transformaci potřebné technologie pro průmysl a infrastrukturu. Jen je otázkou, 
jestli budou mít komoditní země ještě čím zaplatit. Nakonec bude i v zájmu Evropy, aby se ceny ropy aspoň 
trochu zmátořily. n

 Tomáš STingl • stingl@mf.cz
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Egypt je složitá země s bohatou 
historií, komplikovanou současností 
a zajímavým potenciálem. Co do 
počtu obyvatel, který je odhadován 
na 90 milionů, se řadí na třetí místo 
v Africe. Patří mezi nejvlivnější 
arabské země na straně sunnitského 
směru islámu. Plných 90 procent 
obyvatel Egypta jsou muslimové 
a deset procent křesťané, kteří prak-
tikují převážně ortodoxní vyznání.

Po více než 50 letech fungování 
sekulárního vojenského režimu 
lidové povstání inspirované arab-
ským jarem na začátku roku 2012 
odstranilo dlouholetého prezidenta 
Mubáraka. V následných volbách se 

moci ujal režim, jemuž dominovalo 
islamistické Muslimské bratrstvo. 
Ukázalo se ale, že egyptská populace 
dává přednost sekulární stabilitě 
před islamistickým chaosem, a po 
další vlně masových protestů svrhla 
armáda demokraticky zvoleného 
prezidenta Mursího a převzala moc. 
V dalších demokratických volbách 
byl nový režim potvrzen jak volbou 
bývalého generála al-Sísího do 
funkce prezidenta, tak i nedávnými 
parlamentními volbami. Demokrati-
zační proces byl dovršen na počátku 
letošního roku ustavením nového 
parlamentu, prvního funkčního od 
roku 2012.

Historický exkurz je důleži-
tý k pochopení současné situace 
v Egyptě. Země se vrátila k parla-
mentní demokracii s výraznou rolí 
prezidenta, který má nezpochybni-
telný demokratický mandát. Opírá 
se sice o armádu, jejíž vysloužilé 
důstojníky dosazuje do řady vý-
znamných pozic v exekutivě (vláda, 
guvernéři provincií, firemní manage-
ment), ale zemi rozhodně nevládne 
žádná vojenská junta. Naopak, poli-
tická situace se relativně uklidnila, 
vláda přijímá řadu legislativních 
opatření k hospodářské konsolidaci 
a poměrně tvrdě bojuje jak proti 
tradiční korupci ve státní správě, tak 

proti politickému extremismu (zá-
kaz Muslimského bratrstva a soudní 
pronásledování jeho exponentů) 
a terorismu.

Jakkoli se však zdá, že obyvatel-
stvo působení režimu prezidenta 
al-Sísího podporuje, jeho nede-
mokratické metody často narážejí 
na nepochopení a kritiku v řadách 
politiků rozvinutého západního 
světa. Také boj proti terorismu 
a extremismu dosud režim nevyhrál 
a v některých oblastech Egypta (Si-
naj, západní poušť) působí relativně 
volně teroristické skupiny. Naopak 
v turistických oblastech a velkých 
městech jsou občasné bezpečnostní 
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Nové hlavNí město, obchodNí zóNa u suezského průplavu, 
stavba jaderNé elektrárNy. severoafrický egypt se po 
předešlých bouřlivých letech politicky zklidňuje a chce se 
NyNí zaměřit Na ambiciózNí projekty v hospodářství.

a teď megaprojekty

NOVÁ KÁHIRA.  Egypťané představili model plánované metropole s mrakodrapy a luxusními rezidencemi.
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incidenty díky všudypřítomným 
bezpečnostním složkám pouze izolo-
vané a jejich frekvence není o mnoho 
vyšší než v těch oblastech světa, 
o které se média tolik nezajímají.

politika se uklidnila, 
na řadě je ekonomika

Egyptská vláda dělá, co je v jejích 
silách, aby Egypt postavila po revo-
luční vlně opět ekonomicky na nohy. 
Nemá to však snadné. Egyptská 
ekonomika je založena na třech 
pilířích – turistickém ruchu, který za 
normálních okolností přináší větši-
nu devizových příjmů a významně se 
podílí na zaměstnanosti, zeměděl-
ství, které zajišťuje obživu největší 
části populace (ale Egypt není po-
travinově soběstačný), a Suezském 
kanálu, jenž zabezpečuje podstatný 
příspěvek k devizovému inkasu.

Pokud jde o egyptskou průmys-
lovou výrobu, není příliš rozvinutá, 
je převážně technicky zastaralá 
a neefektivně řízená – z větší části 
patří průmyslové kapacity státu 
a jejich využití je velmi nízké. Pokud 
jde o infrastrukturu, je zde relativ-
ně rozvinutá dopravní síť, na jejíž 
modernizaci a rozšíření se průběžně 
pracuje. Naopak nedostatečné jsou 
energetické kapacity. Ty hodlá Egypt 
řešit modernizací tepelných elektrá-
ren a budováním jaderné energetiky. 
Ve špatném stavu je vodohospodář-
ství, kde musí Egypt modernizovat 
síť pro zásobování obyvatelstva pit-
nou vodou i čištění odpadních vod.

nejvíc chybějí devizy
Největším problémem, s nímž 

se egyptské hospodářství potýká, je 
kritický nedostatek devizových pro-
středků. Na něm se podepsal přede-
vším chaos revolučních změn a ná-
sledný vzestup teroristických aktivit, 
jež způsobily pokles turistického 
ruchu jako nejdůležitějšího zdroje 
devizového inkasa asi o polovinu. 
Povážlivý pokles devizových rezerv 

na méně než polovinu za pět let vedl 
centrální banku k zavedení několika 
opatření k omezení devizových ope-
rací, které v důsledku zkomplikovaly 
situaci hlavně egyptským dovozcům 
a jejich dodavatelům.

Od roku 2015 tak bylo přijato 
omezení devizových transakcí den-
ními a měsíčními limity depozit. Byla 
omezena dokumentární inkasa pouze 
na přímé transakce mezi domácí 
a zahraniční bankou. Byly zdvojnáso-
beny povinné záruční vklady pro krytí 
dokumentárních akreditivů. Ostatní 
ústřední orgány (ministerstvo prů-
myslu a obchodu, ministerstvo financí 
a celní správa) zase přispěly normami 
zaměřenými na ztížení dovozů, jako 
je povinná registrace zahraničních 
výrobců coby podmínka přístupu na 
trh, zvýšení celních tarifů a zavedení 
požadavku na legalizaci dovozních 
dokumentů egyptskými zahraničními 
úřady. Tato opatření sice obchodu 
přímo nebrání, ale dovoz komplikují 
a zdražují. Naštěstí je dovoz výrob-
ků pocházejících z Evropské unie 
chráněn asociační dohodou, tudíž se 
našich výrobců zvýšení celních sazeb 
netýká a také dovozní dokumenty by 
měly být akceptovány bez legalizace, 
nicméně ne vždy jsou egyptské úřady 
dostatečně vstřícné.

Uvedená opatření na ochra-
nu devizového hospodářství jsou 
egyptskou podnikatelskou komuni-
tou hodnocena převážně negativně. 
Jsou totiž dvojsečná, a přestože jsou 
zaměřena převážně na potlačení do-
vozů spotřebního zboží ve prospěch 
domácí produkce, postihují do určité 

míry také dovoz vstupů potřebných 
pro výrobu a investice. Tím mohou 
působit kontraproduktivně. Podob-
ných efektů by mohla vláda dosáh-
nout devalvací měny, její hodnotu 
však z politických důvodů uměle 
udržuje na ekonomicky neodůvod-
něné výši. Přestože v minulém roce 
k postupné devalvaci docházelo, ke 
skokové změně doporučované a oče-
kávané ekonomy se vláda, respektive 
centrální banka zatím neodhodlala.

rozšíření průplavu se 
obešlo bez zahraničních 
peněz

Ekonomické problémy se vláda 
snaží řešit vládními investicemi. První 
„megaprojekt“ již nadmíru úspěšně 
realizovala. Zvýšení kapacity Suezské-
ho průplavu jeho zdvojením zvládla 
egyptská armáda, kterou prezident al-
Sísí pověřil realizací, za neuvěřitelně 
krátkou dobu jednoho roku (slavnost-
ní otevření proběhlo v srpnu 2015), 
a to bez využití zahraničního kapitálu 
metodou „národ sobě“. Investice byla 
financovaná emisí vládních dluhopisů. 
Výstavba nového kanálu, která spolkla 
zhruba čtyři miliardy dolarů, sice 
ukázala schopnosti nového režimu, 
ale hodnocení jeho ekonomického 
významu není jednoznačné. Dvojná-
sobná kapacita se zatím ukazuje jako 
nadbytečná.

S elektrárnou 
a obchodní zónou mají 
pomoci rusové

Další megaprojekty jsou ve 
stadiu přípravy. V první řadě egypt-

ská vláda prosazuje vybudování 
rozsáhlé mezinárodní průmyslové 
a obchodní zóny v pásmu Suezského 
průplavu. Svůj „claim“ zde již získalo 
Rusko, které se v Egyptě významně 
ekonomicky angažuje. Od nové zóny 
si egyptská vláda slibuje příliv ne-
malých zahraničních průmyslových 
investic a následné vznik tisíců pra-
covních příležitostí. Bude-li projekt 
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 Vývoz     Dovoz

Zdroj: Businessinfo.cz

Káhira

Počet obyvatel: 90 milionů

Rozloha: 1 milion km2

Hlavní město: Káhira

Měna: egyptská libra  
(1 EGP je asi 3,10 Kč)

Růst HDP (2014): 2,2 %

Podrobné  
informace:

www.businessinfo.cz/
egypt

Egyptská arabská republika

Zvýšení kapacity SueZSkého průplavu jeho 
Zdvojením Zvládla egyptSká armáda Za 

neuvěřitelně krátkou dobu jednoho roku
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Vlastní pobočku chce letos v Egyptě 
otevřít kroměřížská společnost Elexim, 
která se specializuje na dodávky elektroma-
teriálu. Firma se loni zúčastnila za podpory 
agentury CzechTrade v Káhiře veletrhu 
Cairo 2015. A našla významného partne-
ra. „Na veletrhu jsme navázali kontakt se 
společností Petrojet. To je energetický obr 
– takový desetkrát větší ČEZ – který má 
projekty nejen v Egyptě, ale po celé Africe 
až po Mosambik,“ informoval Milan Smékal 
z firmy Elexim.

Gigant Petrojet, který má 26 tisíc 
zaměstnanců, se soustředí především na 
petrochemické stavby a působí i v arab-
ských zemích Blízkého a Středního výcho-
du. Elexim by díky spolupráci s Petrojetem 
mohl do petrochemických projektů nabízet 
například elektrokomponenty nebo aplika-
ce pro měření regulace.

Česká firma chce proto mít zastoupení 
přímo v Egyptě. „Rok jsme proškolovali tři 
Egypťany u nás v České republice. Teď od 
1. dubna otevíráme pobočku v Káhiře při 

české ambasádě. Dva proškolení pracovníci 
budou přímo tam, třetí jim bude vytvářet 
zázemí v Česku,“ vysvětlil Milan Smékal. 
Ve hře je prý i jeden velký projekt: „Často 
dodáváme pro jaderné elektrárny a Petrojet 
by se také mohl podílet na stavbě jaderné 
elektrárny v Egyptě. To je ale ještě hudba 
daleké budoucnosti.“ Podle Milana Sméka-
la může Elexim při velkých projektech na 
egyptském trhu spolupracovat i s dalšími 
českými dodavateli. n

text: tomáš Stingl

elexim Se dohodl  
S petrochemickým obrem

úspěšný, může se oblast Suezu stát 
nejvýznamnější křižovatkou obcho-
du mezi Asií, Afrikou a Evropou.

Ostatní připravované projek-
ty jsou neméně ambiciózní. Jde 
o výstavbu zbrusu nového adminis-
trativního hlavního města v poušti 
východně od Káhiry, dále nových 
přístavů, zavlažovacího kanálu na 
Sinaji a dalších projektů k získání 
nové zemědělské půdy v pouštních 
oblastech. Plánuje se také stavba 
atomové elektrárny, kontrakt byl 

podepsán s ruským Rosatomem. 
Otázka je, nejsou-li tyto plány pro 
prezidenta al-Sísího, jeho režim 
a egyptskou ekonomiku již přece jen 
příliš velkými sousty.

Investičních a obchodních příle-
žitostí bude tedy v Egyptě každo-
pádně víc než dost. Bohužel pro ty-
pické české dodavatele se egyptská 
vláda snaží z důvodu rozpočtových 
omezení většinu projektů – pokud 
nejsou financovány ze zahraničních 
zdrojů rozvojové pomoci ať již na 

bilaterální, či multilaterální úrovni 
– vyhlašovat jako investiční projek-
ty bez finanční účasti egyptského 
státu. Vedle toho je Egypt skoupý 
na investiční pobídky, které téměř 
neposkytuje. Protože české firmy 
obvykle nedisponují dostatečnou 
kapitálovou silou pro přímé zahra-
niční investice a prostředky export-
ního financování českými státními 
institucemi jsou obtížně dostupné, 
bude pravděpodobně schůdná spíše 
jejich účast ve formě členství v me-

zinárodních konsorciích, případně 
subdodávek. Ať už půjde o projekty 
běžné výstavby a modernizace 
infrastruktury, nebo o participaci na 
zmíněných 
megaprojek-
tech. n

text:  
jiří charvát

obchodní rada  
velvySlanectví 

Čr v káhiře
Foto: proFi

media, archiv

NEVYTÍŽEN.  
Suezským průplavem 
může po rozšíření 
projet skoro sto lodí 
denně, podle kritiků 
je ale taková kapacita 
nadbytečná.
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Dějiny umějí být zlomyslné. 
Arabské jaro a s ním politické pře-
vraty zasáhly Egypt právě v době, 
kdy tam spouštěl svou velkou 
investici český výrobce netkaných 
textilií, společnost Pegas Nonwo-
vens. V průmyslové zóně, která leží 
zhruba 35 kilometrů od metropole 
Káhiry, začal český investor továrnu 
budovat v roce 2011. Jen úvodní 
náklady byly skoro 70 milionů eur.

Průmyslový areál byl ale na-
štěstí dostatečně daleko od ohniska 
nepokojů, takže se výroba roze-
běhla bez potíží a přinesla firmě 
očekáváné zvýšení obratu. Textilie 
z egyptské výrobny byly primárně 
určeny pro sousední továrnu před-
ního světového výrobce dětských 
plenek. Vedle toho se textilie od 
Pegasu využívají také na výrobky 
dámské hygieny a inkontinenční 
pomůcky pro dospělé.

v záloze byl  
i plán na evakuaci 

První dva roky, kdy se egyptská 
filiálka rozjížděla, dohlíželo na pro-
voz a zaškolení místních pracovníků 
asi 15 českých specialistů. Firma 
měla pro jistotu připraven i krizový 
plán na jejich evakuaci, pokud by 
se bezpečnostní situace v Egyptě 
vyhrotila. To se naštěstí nestalo. 
Pegasu tak mohla už v sezoně 2014 
právě egyptská továrna dopomoct 
k rapidnímu navýšení obratu a výro-
by. Firma poprvé v historii vyrobila 
víc než 100 tisíc tun textilií. Tržby 
dosáhly předloni 230,5 milionu eur 
a čistý zisk 27,1 milionu eur. 

Podle manažera exportního 
reportingu společnosti Jana Židka 
běží provoz v Egyptě bez problému 
i nadále. „Situaci vnímáme jako sta-
bilní a nepociťujeme žádné zhoršení. 
Linka vyrábí nepřetržitě a nedochází 
k nečekanému přerušení výroby,“ 
uvedl Židek. Souhrnné výsledky za 
poslední sezonu ještě firma nezve-
řejnila, měly by být k dispozici v půli 
března.

nové stroje dodají němci
Egyptské továrně ale společnost 

věří, a dokonce se rozhodla do ní 
nainstalovat druhý výrobní systém. 
Loni uzavřel Pegas smlouvu s ně-

meckou firmou Reifenhäuser Reico-
fil na dodávku linky, která bude mít 
roční výrobní kapacitu deset tisíc 
tun textilií. Do komerčního provozu 
by měla být v Egyptě uvedena příští 

rok. Celková kapacita továrny tak 
pozvolna stoupne až k hranici 45 
tisíc tun ročně. „Investice do nové 
linky představuje další významný 
milník v historii společnosti. Jedná 
se o úplně novou platformu, první 
svého druhu v odvětví netkaných 
textilií,“ uvedl generální ředitel 
společnosti František Řezáč. Výhoda 
linky je podle něj v tom, že si žádá 
nižší náklady a má nižší nároky také 
na infrastrukturu, kvůli tomu je 
vhodná právě pro rozvojové trhy.

Firma zároveň očekává, že do 
jejího hospodaření by se mohly 
pozitivně promítnout klesající ceny 
ropy. Od nich se totiž odvíjejí ceny 
polymerů, které Pegas při výrobě 
používá. Současně firma hlásí uspo-
kojivý vývoj objednávek – na letošní 
sezonu je prý výrobní kapacita už 
v podstatě vyprodána. n

text: tomáš Stingl
Foto: Čtk

asi Největším Novodobým českým počiNem v egyptě bylo otevřeNí výrobNy textilu firmou pegas 
NoNwoveNs. přestože továrNa se rozjížděla právě v době Největších společeNských Nepokojů, 
pomohla firmě k NavýšeNí obratu a pegas hodlá do svého egyptského závodu přidat další výrobNí liNku.

továrna pegaSu u káhiry  
přidává další linku  

okřídlený kůň 
je expert na textilie
Vedle materiálů pro hygienické potřeby 
vyrábí v současnosti firma Pegas 
Nonwovens i textilie pro využití ve 
stavebnictví nebo zemědělství. Její 
tuzemské továrny jsou ve Znojmě 
a v Bučovicích. Společnost byla 
založena už v roce 1990 a vypracovala 
se ve svém oboru na lídra evropského 
i afrického trhu. Práci dává celkem 
570 zaměstnancům. S akciemi Pegasu 
se obchoduje na burze v Praze 
a Varšavě. Vlastní je institucionální 
i drobní investoři. n

linka bude mít roČní výrobní kapacitu deSet tiSíc 
tun textilií. do komerČního provoZu by měla být 

v egyptě uvedena příští rok



Zůstane zachován relativně 
vstřícný vízový režim při vstupu do 
Egypta?

Krátkodobé vízum mohli dostat 
cizinci běžně na počkání na letišti 
v Egyptě. Ale objevil se návrh, že by 
měly víza udělovat jen ambasády. To 
by bylo rána pro důležité turistické 
odvětví. Třeba Čech z Ostravy by 
musel pro vízum až do Prahy, to by 
spoustu lidí odradilo. Zrovna tento 
návrh zatím naštěstí neprošel.

Je naopak nějaká změna, která 
platit začala a na kterou by měli být 
upozorněni čeští exportéři?

Teď se firmy hodně ptají na 
nový zákon, který zavádí povinnou 
registraci na Generálním úřadu pro 
kontrolu exportu a importu (GO-
EIC) při dovozu 25 vyjmenovaných 
druhů zboží. Registraci lze provést 
online. Bez ní Egypťané zboží do 
svého přístavu nepustí. Důvodem 
opatření je to, že bylo údajně do 

Egypta mnohdy dováženo zboží 
pochybné kvality.

Loni Egypťané s velkou pompou 
otevřeli druhý kanál Suezského prů-
plavu. Co přináší za zlepšení?

Od rozšíření a dostavby 35 kilo-
metrů nového úseku průplavu mohou 
plout lodi nezávisle oběma směry po 
celé délce. Tím se kapacita Suezské-
ho průplavu zvýšila ze 49 na 97 lodí 
denně. Snížila se také čekací doba 

v průměru z 11 na tři hodiny. Tím se 
zkrátila doba plavby průplavem na 
zhruba deset hodin, což urychluje 
obchod a snižuje náklady. Pro inves-
tory a dodavatele je příležitostí to, že 
podél nového kanálu budou vyrůstat 
průmyslové zóny, budou se stavět 
další silnice, mosty a tunely.

Egypt také představil plán na 
stavbu nové metropole. Proč chce 
budovat Novou Káhiru?

8  rozhovor

PRŮMYSL U SUEZU.  
Pro investory je příležitost 
v zóně u nově rozšířeného 
Suezského průplavu, říká 
Tamer El-Sibai.

V Egyptě každý rok přibudE na dVa miliony obyVatEl a pouštní zEmě 
musí hodně potraVin přikupoVat V zahraničí. čEské firmy mohou uspět 
i s dodáVkami pro ElEktrárny nEbo strojírEnstVí, říká tamEr El-sibai, VEdoucí 
kancElářE czEchtradE V káhiřE.

Šancí je energetika  
a stavebnictví



rozhovor  9
Současné hlavní město je už 

nesmírně přetíženo. Pouliční dopra-
va je stále ucpaná. Můžete sice jet 
metrem, ale i to je přeplněné. Dostat 
se někam trvá velmi dlouho. Nová 
metropole, do které by měly být 
postupně přeneseny státní úřady, by 
městu odlehčila. Také by měla mít 
Nová Káhira moderní architekturu, 
takže by byla víc reprezentativní. 
Podle zveřejněných plánů by měla 
být něco podobného jako třeba 
Dubaj ve Spojených arabských 
emirátech.

Ubývá turistů a tím Egyptu ubývají 
také devizy. Má čím platit?

Je pravda, že Egyptu devizo-
vé rezervy trochu ubývají i kvůli 
poklesu turistiky. Mimo jiné z toho 
vyplynulo loni v únoru nařízení 
centrální banky, která stanovila 
limit na převod peněz do zahraničí 
na maximálně 50 tisíc dolarů měsíč-
ně a deset tisíc dolarů denně. Ale 
v dubnu centrální banka tyto limity 
pro určité transakce opět uvolnila 
ve snaze umožnit větší devizové 
výměny bankám.

Jaká je po všech politických změ-
nách v Egyptě nálada mezi řadový-
mi obyvateli?

Jsou poněkud unavení. Chtějí 
hlavně klid a stabilitu. Nekonal se 
za těch posledních pět let nějaký 
zázračný posun, jaký čekali. Hrubý 
domácí produkt sice pomalu roste, 
bohužel ale rostou i ceny. Zdražila 
se elektřina i benzin. Inflace je mezi 
deseti až 11 procenty. To lidé hodně 
pocítili. 

Některé základní zboží stát dosud 
dotoval, aby bylo přístupné i pro 
chudší obyvatele. To ale zase křivilo 
trh a stálo to dost peněz. Přetrvá 
tahle podpora?

Egyptská vláda stále pár hlavních 
komodit do určité míry dotuje. Nyní 
vydala například kartičky na benzin. 
Určitý objem benzinu ročně mají 
obyvatelé dotovaný. Co koupí nad 
tento limit, za to už platí normální 
ceny.

Devadesát milionů Egypťanů zna-
mená nejlidnatější arabský trh. Po 
čem je tam v současnosti největší 
sháňka?

Asi pětinu veškerého dovozu 
do Egypta tvoří potraviny. Země je 
závislá zejména na importu kukuři-

ce, masa, sójových bobů i některých 
druhů zeleniny. Potenciál je také ve 
strojích na výrobě potravin a v země-
dělství. Egypt je dokonce největším 
světovým importérem pšenice. Sám 
vyprodukuje téměř deset milionů 
tun ročně, což ale postačí k pokrytí 
jen 44 procent spotřeby. Dalších víc 
než deset milionů tun pšenice ročně 
tak musí dovážet. Dodavateli obilí 
jsou hlavně Ukrajina a Rusko, které 
mají po moři k Egyptu dobré doprav-
ní spojení. 

Co takovou poptávku po potravi-
nách vytvořilo?

Velmi rychle roste populace. 
Každý rok přibývají asi dva miliony 
obyvatel. Také se zvyšuje životní 
úroveň a mění se demografické slo-
žení – už 70 procent populace jsou 
lidé do 30 let. To všechno dohroma-
dy znamená, že spotřeba potravin 
roste o desetinu ročně.

Egypt samotný zřejmě přitom trpí 
nedostatkem zemědělské půdy.

Množství orné půdy vhodné 
k zemědělskému využití se nachází 
v podstatě pouze v okolí Nilu a v jeho 
deltě. V roce 2013 to bylo přibližně 
37 tisíc čtverečních kilometrů, tedy 
pouze čtyři procenta celkové rozlohy 
země. Kvůli malému množství země-

dělské půdy jsou Egypťané nuceni 
uchylovat se k jejímu intenzivnímu 
využívání za velké podpory hnojiv 
a energetických zdrojů. Není proto 
divu, že Egypt byl v roce 2012 v ab-
solutních číslech šestým největším 
spotřebitelem energie v zemědělství. 
Zařadil se tak hned za mnohem 
větší země, jako je Čína, Indie, USA, 
Rusko a Brazílie.

Jsou právě v energetice příležitosti 
pro české dodavatele?

Některé oblasti zažívají výpadky 
energie, hlavně když v létě při ved-
rech přetíží síť klimatizace puštěná 
v domech a kancelářích. Pomáhá-
me několika firmám z energetiky 
najít odběratele. Loni jsme propa-
govali český průmysl ve společném 
stánku na veletrhu Cairo Energy 
2015. Na základě dobrých kontaktů 
z této výstavy se společnost Elexim 
rozhodla otevřít pobočku přímo 
v Egyptě, na českém velvyslanectví, 
kde sídlí také CzechTrade. A v další, 
sousední budově je k dispozici uby-
tovna, takže je to celé taková dobrá 
česká základna. 

O jednání s arabskými obchodníky 
se vypráví ledacos. Máte nějaké do-
poručení pro vyjednávací strategii?

Naprosto zásadní je, že musíte 
jednat osobně. Obchod přes telefon 
nebo přes e-mail s Egypťanem 
prostě neuděláte. Nějakou dobu trvá, 
než si získáte partnerovu důvěru. 
Naopak se nesmíte divit, pokud je 
obchodník při jednání vstřícný, a pak 
se vám už neozývá. Arab vás někdy 
nechce urazit přímým odmítnutím, 
tomu se bude při osobním jednání 
snažit vyhnout. Podrobnější tipy pro 
jednání nabízíme v našem obchod-
ním desateru pro Egypt.

Arabské kmeny ovládly Egypt 
někdy od sedmého století našeho 
letopočtu. Jsou tam i dnes přítomny 
předchozí etnické skupiny?

Původně tvořili společnost 
starého Egypta Koptové. Dnes je 
už obyvatelstvo promíchané, ale 
všichni mluví arabsky a Egypt je 
často vnímán jako srdce arabského 
světa. Na jednání je proto vhodné 
mít arabského tlumočníka. Na druhé 
straně jsou místní lidé velmi hrdí na 
dějiny Egypta jako takového, a proto 
se vnímají v první řadě jako Egypťa-
né, teprve pak jako Arabové.

Také vaše jméno evokuje, že k arab-
skému regionu máte nejen profesní, 
ale i osobní vazbu.

Tatínek pocházel ze Sýrie, kde 
jsem trávil i část mládí, takže jsem 
bilingvní a arabštinu ovládám jako 
rodný jazyk. Ta egyptská se od syrské 
trošku liší, ale je to ještě menší rozdíl 
než třeba mezi češtinou a sloven-
štinou. A plynulá znalost jazyka mi 
v Egyptě při podpoře českých podni-
katelů velmi pomáhá. 

text: tomáŠ stingl
Foto: hynek glos, ProFimedia

příloha dEníku E15 a týdEníku Euro

POUŠŤ VERSUS POLE. Orná půda je jen v úzkém pásu kolem Nilu, což jsou asi čtyři pro-
centa plochy Egypta.

egyPtská vláda stále Pár hlavních 
komodit dotuje. vydala naPříklad 

kartičky na benzin

kontakt do egypta
Kancelář agentury CzechTrade v Káhi-
ře nabízí podporu jak společnostem, 
které do Egypta teprve hodlají vstou-
pit, tak i těm, které už na tamním trhu 
působí. Kontakt na kancelář je cairo@
czechtrade.cz. 

mailto:cairo@czechtrade.cz
mailto:cairo@czechtrade.cz


Česká republika, respektive 
Československo, má s Egyptem více 
než padesátiletou historii ekono-
mických vztahů. Československý 
průmysl se významně podílel na 
industrializaci země v 60. letech 
za prezidenta Násira dodávkami 
strojů a technologických celků. 
Šlo o elektrárny, cukrovary, dovoz 
zemědělských strojů, motocy-
klů značky Jawa a dalšího zboží. 
Egyptská armáda byla pravidelným 
odběratelem zbrojních dodávek 
československé a posléze české pro-
venience.

Po překonání turbulencí způso-
bených dramatickými politickými 
změnami a globálním ekonomic-
kým poklesem se vrátila vzájemná 
obchodní výměna v posledních 
letech na vzestupnou trajektorii 
a rekordní výše pak dosáhla v roce 
2014. Export činil 454 milionů 
dolarů a import 96 milionů. Česká 
obchodní bilance s Egyptem je 
tradičně vysoce aktivní. V českém 
vývozu převažují stroje a strojní 
zařízení. Mezi nimi dominují osob-
ní automobily, tvořící 60 procent 
vývozu. Škodovky jsou nejhojnější 
nová auta evropské provenience, 
jež jsou k vidění na káhirských 
ulicích. Dále Česko do Egypta do-
dává různé stroje pro průmyslovou 
výrobu, elektrotechnické výrobky, 
za nimi následuje cukr a sklářské 
výrobky. 

V Egyptě je dlouhodobě 
zastoupena řada dalších českých 
společností, a to s vlastní kanceláří 
nebo prostřednictvím místních 
partnerů. O zájmu o egyptský trh 
mezi našimi podnikateli svědčí 
jejich pravidelná účast na egypt-
ských veletrzích, kterou podporuje 
jak místní kancelář CzechTrade 
pravidelným organizováním čes-
kých účastí, tak obchodně-ekono-
mický úsek velvyslanectví v Káhiře 
pořádáním tematických „match-
makingových“ seminářů pro české 
vývozce. 

Dvě desítky firem
Zatím poslední akcí na podporu 

českého obchodu s Egyptem byla 
návštěva ministra zahraničí Lubo-
míra Zaorálka v Káhiře na přelomu 
letošního ledna a února. V jeho 
doprovodu byli zástupci zhruba 
dvou desítek českých firem, České 
exportní banky a pojišťovací společ-
nosti EGAP. Celou misi zorganizo-
val Svaz průmyslu a dopravy.

Asi polovina zastoupených 
společností se s nabídkou dodá-
vek pro egyptské ozbrojené síly 
zúčastnila jednání ministra Zao-
rálka a náměstka ministra obrany 
Kuchty s egyptským ministrem 
zbrojní výroby. Všichni podnikatelé 
pak měli příležitost k jednání se 
svými protějšky na podnikatelském 
semináři uspořádaném s Federací 
egyptského průmyslu a také k pre-
zentaci při setkání s představiteli 
Káhirské obchodní komory a při 
návštěvě egyptské obdoby agen-
tury CzechTrade (GAFI). Kromě 
zbrojních dodavatelů byly v misi 
zastoupeny společnosti působí-
cí v oborech vzduchotechniky, 

energetiky a obnovitelných zdrojů, 
potravinářství, dopravních systé-
mů, softwaru, zdravotní techniky, 
výroby lodí a kolejového svršku. 

Ohlasy zúčastněných firem 
ukazují, že přes oborovou různoro-
dost delegace jim účast na této akci 
přinesla užitečné možnosti prezen-
tace exportní nabídky případným 
klientům a obchodním partnerům 
a v mnoha případech pokračují 
v rozvíjení navázaných obchodních 
vztahů. Zastupitelský úřad v Káhiře 
očekává uspořádání podobné mise 
při návštěvě ministra průmyslu 
a obchodu Jana Mládka, která by se 
mohla konat ještě v průběhu tohoto 
roku. Další příležitosti prezentace 
českých výrobců v Egyptě poskytne 
několik veletrhů s českou účastí 
a seminářů pro české exportéry. 

Velké zakázky  
jdou hlavně od státu

Nadějné možnosti se v Egyptě 
rýsují nejen v oborech zmíněných 
v předchozím textu, ale i v řadě 
dalších, neboť jde o velký trh ve 
stadiu rozvoje. Jde ovšem zároveň 

o trh dosti obtížný. Jednání s egypt-
skými partnery, kteří mají typické 
blízkovýchodní zvyklosti, vyžadu-
je obchodní zkušenosti a velkou 
dávku trpělivosti. Na druhé straně 
je určitou výhodou, že velké zakázky 
jsou převážně v rukou státu a jím 
řízených organizací, což je určitá zá-
ruka solventnosti a důvěryhodnosti 
klienta. Negativem je ovšem zvýšená 
náchylnost reprezentantů státních 
struktur k úplatkářství. Pro české 
podnikatele je při jednání zvláště 
se staršími partnery výhodou častá 
znalost české produkce coby kvalitní 
a srovnatelné se západní konkuren-
cí, protože mnoho současných egypt-
ských podnikatelů kdysi vystudovalo 
československé školy. S českoslo-
venskými výrobky se hojně setkávali 
i při své práci v Egyptě. Také jejich 
znalost angličtiny je často překvapi-
vě dobrá. n

10  průVoDce na cestu

Na začátku roku přiletěla do egypta výprava českých byzNysmeNů vedeNá 
miNistrem zahraNičNích věcí lubomírem zaorálkem. obchodNíci jedNali 
o příležitostech ve zbrojNím odvětví, zdravotNictví, dopravě či výrobě lodí.

Ministr Zaorálek  
přiVeZl Do káhiry obchoDní Misi

VÝVOZ AUT. 
V současnosti 
jsou v egyptských 
městech nejvíc 
viditelnou českou 
vizitkou vozy 
Škoda.

text: Jiří charVát
obchoDní raDa  

VelVyslanectVí Čr V káhiře
Foto: proFiMeDia
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obchodní desatero Pro egyPt 

buďte trpěliví
Jednání s Araby bývají zdlouhavá, často přerušovaná a vše 
vyžaduje opakovaná setkání. Je třeba být trpělivý, nespěchat 
a věnovat pozornost úvodní seznamovací fázi. Arab dělá 

obchod „přes člověka“, a ne „přes firmu“, proto je důležité přesvědčit ho 
o důvěryhodnosti a navázat s ním dobré osobní a přátelské vztahy. Arabové 
nedůvěřují lidem, kteří se nezdají upřímní nebo kteří nedokážou projevit 
osobní zájem. Ostražití jsou u lidí, kteří dávají najevo spěch či tlačí na 
partnera, aby dohodu uzavřel.

Použijte arabštinu
Arabové jsou na svůj jazyk velmi hrdí a považují jej za jedno 
ze svých největších kulturních bohatství. Proto je v Egyptě 
výhodné vést jednání v arabštině za pomoci vlastního nebo 

domácího tlumočníka. Je nezbytné mít vizitky, nejlépe na jedné straně 
v arabštině a na straně druhé v angličtině.

nejezděte v době svátků
Služební cesty do Egypta nejsou vhodné v obdobích letních 
veder. Příznivý čas pro návštěvu není ani během náboženských 
svátků, zejména postního měsíce ramadánu.

tolerujte zpoždění
Obchod v Egyptě má velkou tradici, partneři jsou zkušení 
vyjednávači. I tady však většinou platí odlišné chápání času, 
případná nedochvilnost partnera musí být tolerována. 

Naopak cizincům se doporučuje, aby se dostavili včas. Smlouva zde má větší 
význam, ale spíše jako rámec spolupráce, pozdější úpravy nejsou vyloučeny, 
všechny podmínky nemusejí být dodrženy. Spěch je překážkou úspěchu, 
vyplatí se trpělivost, opatrnost, cenová jednání jsou náročná, typické je 
smlouvání.

Podejte ruku
Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výraz 
pohostinnosti. Může dojít i k tomu, že vás egyptský 
partner provází společností a drží vás za ruku. I to je 

výrazem přátelství, aniž by v tom měly být hledány jakékoli jiné úmysly. 
Vysloveným projevem přátelství je objetí s krátkým dotykem oběma 
tvářemi. Je to podobné francouzskému uvítacímu zvyku, v Egyptě 
jde však o dotyk jedenkrát na levou tvář a jednou až vícekrát na tvář 
pravou.

nepodceňujte svůj zevnějšek
Egypťané při formálním pracovním styku preferují klasické 
odívání (oblek s kravatou) a čistý a upravený vzhled. Potrpí si 
na módu a eleganci.

Připravte si podklady v arabštině
Je třeba být dobře připraven na jednání s egyptským partnerem. 
Musíte mít nachystány potřebné materiály v arabštině, případně 
v angličtině. Jednající zástupce by měl mít příslušné rozhodovací 

kompetence, očekává se jasná odpověď přímo na místě.

využijte místního prostředníka
V Egyptě je velkou výhodou mít místního agenta.  
Jeho prostřednictvím získáte potřebné konexe. 

nezapomeňte na dary a děkovný dopis
Egypťané jsou pohostinní. Běžně jste pozváni na oběd nebo 
večeři. Oplácejte jim stejnou mincí. Jako dárek volte české sklo 
a vyhněte se jiné než islámské náboženské symbolice. Vedle 

dárků nelze než doporučit, aby po každém jednání, i kdyby nebylo úspěšné, 
obdržel egyptský protějšek děkovný dopis. Dvojnásob to platí v případě 
jednání se státními úředníky, kteří krátké děkovné dopisy očekávají.

volte dobré téma k hovoru
Egypťané mají smysl pro humor, jsou společenští a rádi se 
baví. Opatrnost je ale potřeba při hovoru na náboženské či 
politické téma.

Zdroj: www.czechtrade.cz
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Jordánsko má jednu z nejvíce 
otevřených ekonomik na Blízkém 
východě. Přestože v regionu probíhá 
řada vnitrostátních konfliktů s mezi-
národním přesahem, právě Jordán-
sko zůstává díky své politice stabilní 
a bezpečné.

Krize v Sýrii a Iráku má nicmé-
ně na na jordánskou ekonomiku 
negativní vliv. Složitá situace u sou-
sedů poškozuje zahraniční obchod 
a zatěžuje státní rozpočet pobytem 
532 tisíc syrských uprchlíků, závis-
lých na příspěvcích. Většina z nich 
žije v hostitelských komunitách. 
Celkový nápor syrských uprchlíků 
na kapacity zdravotního a sociální-
ho systému financovaného státem 
představuje 1,26 milionu osob. 
I s tuto výzvou chce ale Jordán-
sko ve své hospodářské koncepci 
pracovat.

Metropole Ammán 
hledá pomoc s veřejnou 
dopravou

Hospodářský růst se v Jordánsku 
zpomalil na průměr 2,6 procen-

ta a nevytváří žádoucí množství 
kvalitních pracovních míst, což 
má za následek zatím přetrvávající 
strukturální nezaměstnanost na 
úrovni 13,6 procenta. Pokud by se 
Jordánsku podařilo rozvinout dosud 
velmi slabou veřejnou dopravu, 
vytvořilo by zásadní předpoklad ke 
snížení zmíněné nezaměstnanosti 
o polovinu. Jednou z  příčin neza-
městnanosti je podle mezinárodních 
studií snížená mobilita pracovní síly 
a finanční nedostupnost dopravy pro 
dojíždění za prací. Ammánský ma-
gistrát má enormní zájem navázat 
s Prahou partnerské vztahy a nechat 
se inspirovat k převzetí osvědčených 
řešení od českých firem se zkuše-
nostmi z veřejné dopravy.

Po mnohaletém váhání s roz-
vojem železniční sítě přistoupilo 
Jordánsko na čínský návrh při-
jmout zahraniční investici ve výši 
2,8 miliardy dolarů pro prakticky 
znovuvybudování tohoto doprav-
ního odvětví, které má perspektivu 
jak napojení na dokončenou páteřní 
síť přes Saúdskou Arábii k Perské-

mu zálivu, tak v případě zklidnění 
vnitřní situace v Sýrii pro prota-
žení železničního koridoru až ke 
Středozemnímu moři. To s sebou 
nese budoucnost Jordánska jako 
významného logistického prvku 
v regionu.

Na solární a větrné 
elektrárny lze získat 
pobídky 

V oblasti fiskální politiky bude 
země muset ještě nějakou dobu spo-
léhat na pomoc USA, Mezinárodního 
měnového fondu, Světové banky, 
Evropské unie a zemí Perského záli-
vu. V dlouhodobém horizontu bude 

Jordánsko usilovat o diverzifikaci 
zdrojů energie. Výsledky se ale pro-
jeví nejdříve za několik let. Jordán-
sko pracuje na významném rozšíření 
zdrojů solární a větrné energetiky. 
To je zároveň úzce spojeno s  po-
třebou drahého posílení přenosové 
soustavy. Koncem roku 2014 nabyla 
platnosti novela zákona o energetic-
ké účinnosti obnovitelných zdrojů, 
která usnadňuje licenční požadavky 
na projekty obnovitelných zdrojů 
energie a poskytuje těmto projek-
tům nezbytné pobídky. Zákon také 
zprošťuje obnovitelnou energii 
a s ní spojené systémy, včetně jejich 
vstupů, daně z obratu. Jordánsku se 
dostává silné mezinárodní podpory 
k financování a spuštění projektů 
výstavby obnovitelných zdrojů ener-
gie především od Evropské banky 
pro obnovu a rozvoj a Francouzské 
rozvojové agentury.

Politicky citlivé téma orientace 
země na dovoz plynu z pobřežního 
šelfu mezi Kyprem a Izraelem bude 
zřejmě tématem dalších parlament-
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JordáNsko uzAvřelo MezivládNí sMlouvu s ruskou 
federAcí o stAvbě prvNí JAderNé elektrárNy  

NA svéM úzeMí

VýstaVba prVní jaderné elektrárny, 
rozVoj Veřejné dopraVy 
V metropoli ammán, dodáVky pšenice 
a potraVinářských technologií. 
to patří k příležitostem, které 
českým firmám skýtá jordánské 
hášimoVské králoVstVí.

klidNá zeMě 
v NeklidNéM 
regioNu
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ních a vládních rozprav. Jednalo by 
se o nejrychlejší a finančně neje-
fektivnější řešení, které by otevřelo 
cestu k široké plynofikaci země. To si 
samozřejmě bude žádat také náležité 
know-how k vytvoření přepravní, 
výrobní a spotřební infrastruktury.

V rámci rozvoje svého vlastní-
ho jaderného programu uzavřelo 
Jordánsko mezivládní smlouvu 
s Ruskou federací o výstavbě a pro-
vozu první jaderné elektrárny na 
svém území. Smlouva předpokládá 
vybudování dvou bloků o výkonu dva 
tisíce megawattů v celkové hodnotě 
deset miliard dolarů a jejich spuštění 
do provozu v roce 2022. Provoz elek-

trárny umožní diverzifikovat ener-
getický mix země na řádově až pěti-
nový podíl jaderné energie. Pro řadu 
českých firem sdružených v Asociaci 
poskytovatelů energatických služeb  
se může jednat o vhodnou příleži-
tost uplatnit své know-how z oblasti 
ruské jaderné technologie.

v květnu poletí  
do Jordánska  
čeští potravináři

Nejvýznamnějšími průmyslo-
vými odvětvími jsou v Jordánsku 
potravinářský průmysl a průmysl 
rafinérský. Oba obory mají po 15 pro-
centech podíl na průmyslové výrobě. 

Počátkem května se bude v Ammánu 
konat obchodní fórum Potravinář-
ské komory ČR, jejíž členové před-
staví nabídku jak potravinářských 
výrobků a výrobních technologií, tak 
i ekologických technologií likvidace 
potravinářského odpadu, vyvinutých 
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. 
Jordánsko má rovněž zájem o nákup 
pšenice pro kvalitní potravinářskou 
výrobu. Zatím dováží velké objemy 
obilí z Ruska.

Velmi vyspělý je v Jordánsku 
sektor poskytování lékařské péče, 
respektive zdravotních služeb. 
Přináší Jordánsku příjem 8,4 pro-
centa HDP. Jedná se o největší podíl 
v rámci zemí širší oblasti a dokládá 
rozsah zdravotní turistiky, kterou 
Jordánsko absorbuje (především 
ze sousedních zemí) a pro niž 
disponuje příslušnou odbornou 
infrastrukturou. Přetrvávají tak 
příležitosti nejen pro obchod s léči-
vy, ale především se zdravotnickou 
technikou a v segmentu zdravotnic-
kých služeb.

Jordánsko učinilo význam-
ný pokrok v privatizaci a snížilo 
stávající státní vlastnictví napříč 
většinou hospodářských odvětví 
(doprava, cestovní ruch, energetika 
a telekomunikace). Demonstrovalo 
tak ochotu vlády posoudit priva-
tizační proces transparentním 
způsobem v souladu s nejlepší 
mezinárodní praxí. Byly vytvořeny 
zvláštní ekonomické a průmyslové 
zóny s cílem přilákat offshorový 
sektor obchodu.

Hlavní překážky podnikatelské-
ho prostředí zůstávají v přístupu 
k úvěrům, ve vymahatelnosti plnění 
smluv a v ochraně investorů. Přes-
tože byly zjednodušeny postupy 
úřadu Jordan Investment Board 
pro zakládání nových podniků, 
byrokratické překážky, kterým 
zakladatelé čelí, nejsou jednoduché. 
Nicméně se očekává, že přijetím 
nového investičního zákona a nové 
regulace Public Private Partnership 
lze přilákat vyšší přímé zahraniční 
investice.

Na severu země  
má vzniknout nová 
ekonomická zóna

V říjnu minulého roku padlo 
rozhodnutí o vytvoření smíšené 
česko-jordánské hospodářské 
komise. Jedním z důvodů je jor-
dánský záměr ustavit ekonomickou 
stabilizační zónu na severu země, 
která by vytvořila předpoklady 
jak pro obnovu občanskou válkou 
zpustošeného jihu Sýrie, tak rozvoj 
ekonomiky severního Jordánska. 
Rozšíření ekonomické infrastruk-
tury v severních oblastech je reál-
ným předpokladem pro efektivní 
otevření pracovního trhu Jordán-
ska syrským uprchlíkům, a tím 
i poskytnutí příslibu pro jejich 
důstojnou budoucnost.

Pro záměr ekonomické stabili-
zační zóny byla zpracována meziná-
rodní studie. Jordánsko chce pokro-
čit v přípravách na sjednání dohody 
o posuzování shody s EU. Uzavření 
dvoustranné dohody pro konkrétní 
průmyslová odvětví bude mít vliv na 
usnadnění přístupu průmyslových 
výrobků z Jordánska do vnitřního 
trhu EU a naopak. n

text: bohuMil JirkAl 
zástupce vedoucího  

zAstupitelského úřAdu 
velvyslANectví Čr v AMMáNu

foto: profiMediA

zeMě Má záJeM o Nákup pšeNice  
pro kvAlitNí potrAviNářskou 

výrobu  

VÝROBA ODĚVŮ. Jádrem jordánského 
průmyslu je zhruba 75 textilních továren 
a manufaktur, které tvořící pětinu 
hospodářského produktu země a šijí i pro 
prestižní světové značky.

příloha deníkU e15 a týdeníkU eUro

Počet obyvatel: 7,5 milionu

Rozloha: 89 tisíc km2

Hlavní město: Ammán

Měna: dinár (1 JOD je 35 Kč)

Podrobné  
informace:

www.businessinfo.cz/
jordansko

Jordánské hášimovské  
království

Ammán



V hledáčku západních médií se 
objevuje Omán zatím velmi zřídka. 
A to je vlastně dobrá vizitka. V jinak 
turbulentním regionu Blízkého 
a Středního východu je totiž oázou 
relativní stability. Sultán Kábús ibn 
Saíd vládne zemi nepřetržitě už od 
roku 1970 a umírněný režim dokázal 
využít zisky z těžby ropy k solidnímu 
růstu životní úrovně tří milionů oby-

vatel. Zdravotnické služby jsou pro 
domácí obyvatele bezplatné, vzniklo 
několik vysokých škol.

levnější ropa srazila 
hospodářství  
o 14 procent

Také do Ománu ale doputovaly 
vlny zvenčí. V roce 2011 do země 
zavanulo arabské jaro a i hlavní 

město Maskat zažilo demonstra-
ce proti vládnoucímu režimu. 
Druhým impulzem pro reformy 
je nyní pád ceny ropy. V poslední 
dekádě se drželo tempu růstu HDP 
průměrně kolem pěti procent 
ročně a původní odhady pro loňský 
rok – které vznikly ještě před 
cenovým sešupem ropy – věštily 
Ománu růst HDP o 4,5 procenta. 

Země ale doplatila na to, že téměř 
polovina hospodářského výsledku 
je generována právě petroche-
mických průmyslem. Takže přišla 
studená sprcha. „Hrubý domácí 
produkt Ománu v tržních cenách 
klesl za první tři čtvrtletí loňského 
roku o 14,2 procenta,“ oznámil list 
Times of Oman. Drtivý propad 
jednoznačně souvisí s ropou. Podle 
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Omán, kde je pOlOvině Obyvatel méně než 24 let, chce Omladit 
i svůj průmysl. ZatímcO dOsud žil sultanát na výchOdě arabskéhO 
pOlOOstrOva prakticky jen Z petrOdOlarů, nyní chce kvůli 
pádu cen rOpy diverZifikOvat hOspOdářství. pOmOc v tOm 
přiletěli minulý měsíc nabídnOut pOdnikatelé Z Česka.

říše mladíků  
chce skončit  
se závislostí na ropě

UTÁHNOUT? 
Omán má dilema, 
zda snížením 
těžby ropy pomoct 
tlačit její cenu 
nahoru.
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národního centra pro statistiku 
a informace totiž naopak odvětví 
mimo ropný průmysl loni za první 
tři čtvrtletí vzrostla o 4,7 procenta.

Omán sice není členem ropné-
ho kartelu OPEC, ale i tak je s prů-
měrnou denní produkcí kolem  
980 tisíc barelů velmi významným 
hráčem na trhu. V současnosti se 
tedy některé státy jako Rusko nebo 
Venezuela – země zoufale usilující 
o zdražení ropy – snaží oslovit 

i Omán, aby v letošní sezoně snížil 
těžbu a tím pomohl vytvořit tlak na 
cenu.

Omán tak stojí před stejným 
začarovaným kruhem, v jakém se 
točí další ropní producenti. Když 
sníží těžbu, možná pomůže zdražení 
ropy, ale zase jí prodá méně. Státní 
pokladna bude krvácet na každý 
pád. Rozpočet Ománu dosud přitom 
spoléhá na petrodolary ze čtyř pětin. 
Vláda chce proto urychlit diverzi-
fikaci hospodářství. Podle ministra 
pro ropu a plyn Mohammeda Al 
Rumhyho chce země do roku 2020 
zredukovat podíl ropy na HDP na  
22 ze současných 44 procent.

dvě třetiny obyvatel  
jsou muži

Otázkou je, na čem mimo ropu 
a plyn může Omán své hospo-
dářství postavit. Jednoznačnou 
šancí je námořní doprava a pří-
stavní servis pro lodě směřující do 
Perského zálivu nebo do Rudého 
moře. Zemědělství naopak naráží 
v pouštní zemi na nedostatek 
sladké vody k zavlažování. Silný je 
tradiční rybolov. Vláda se ho ale 

snaží regulovat, protože nekontro-
lované plundrování pobřežních vod 
vede ke kritickému snížení počtu 
některých druhů ryb. Loni tak 
úřady uvalily zákaz na jejich vývoz 
rybářům, kteří nezískají certifi-
kaci. Týká se to například vývozu 
tuňáků.

Mnoho deviz může Ománu 
přinést turistický ruch. Země 
může vydělat na tom, že ze sou-
sedního Jemenu, který má velmi 
podobnou atmosféru pouštní 
exotiky, se turisté kvůli občanské 
válce stáhli. Konzervativní Omán 
se ale zatím otvírá turismu jen 
velmi opatrně.

Nemalý potenciál země je v je-
jím obyvatelstvu, jehož vzdělanost 
roste. Populace má neobvyklou 
demografickou strukturu. S nad-
sázkou se dá říct, že Omán je dnes 
zemí mladíků. Podle údajů Centrál-
ní ománské banky z roku 2013 je 
polovina obyvatel mladší 24 let. 
Přitom zhruba 64 procent všech 
místních obyvatel jsou muži. Ještě 
větší genderová nerovnováha je 
mezi cizinci pracujícími v Ománu. 
Mezi expaty tvoří muži dokonce 
83 procent. Jsou to především 
přistěhovalci z Bangladéše nebo 
Pákistánu. 

češi dodali armatury 
nebo solární panely

V únoru přiletěla do Maska-
tu obchodní mise organizovaná 
Svazem průmyslu a dopravy ČR, 
kterou vedl český ministr zahra-
ničních věcí Lubomír Zaorálek. 
Účastnila se jí více než dvacít-
ka českých byznysmenů, kteří 
zjišťovali obchodní příležitosti 
v sultanátu. Byli mezi nimi mimo 
jiné zástupci firem Crocodille, ETD 
Transformátory, Moravia Systems, 
Pražská strojírna, Omnipol nebo 
Škoda Praha. Ománská obchodní 
a průmyslová komora projevila 
zájem na oplátku navštívit v blízké 
době Českou republiku. V Omá-
nu už se v současnosti prodávají 
automobily Škoda nebo české 
počítačové komponenty, aktivní 
je tam také výrobce pneumatik 
Barum Continental. Významný byl 
dřívější kontrakt společnosti EGE 

na elektroinstalaci pro rozvodné 
stanice nebo firmy Agile Europe 
na dodávku solárních panelů pro 
ománské ropné soupravy. V zemi 
získala zakázky také Jihomoravská 
armaturka. Plán ománské vlády na 
diverzifikaci hospodářství by teď 
mohl českým podnikům dopomo-
ci k dalším kontraktům, protože 
strojní vybavení a dodávky pro 
rozvoj infrastruktury jsou přesně 
to, v čem jsou české podniky stále 
velmi silné. n

text: tomáš stingl
Foto: proFimedia
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83 procent

STOPKA VÝVOZU. 
Nekontrolované 
rybářství decimuje 
stavy tuňáků nebo 
žraloků,  ománská 
vláda proto 
uvalila na vývoz 
některých druhů 
ryb povinnou 
certifikaci.
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Počet obyvatel: 3 miliony

Rozloha: 310 tisíc km2

Hlavní město: Maskat

Měna: ománský riál  
(1 OMR je asi 64 Kč)

Podrobné  
informace:

www.businessinfo.cz/
oman

Sultanát Omán

Maskat

skoro bez dluhů
O skutečnosti, že na tom dosud byla 
ománská státní pokladna velmi dobře, 
svědčí například údaj o celkové zadlu-
ženosti země. Ta se pohybovala před 
pádem ropy kolem pouhých čtyř procent 
v poměru k HDP. Pro srovnání například 
celkové zadlužení Francie je kolem  
97 procent, Itálie 133 a u nejzadluženější 
země světa Japonska je to 246 procent 
v poměru k HDP. Nyní – po zlevnění 
ropy – bude muset Omán svůj rozpočet 
sanovat z dřívějších devizových rezerv. 
V lepších časech nastřádal sultanát so-
lidní rezervu ve výši 13 miliard dolarů. n



Na těchto stranách obvykle 
nabízíme profily států, které zažívají 
hospodářský rozkvět a jsou dob-
rým cílem pro investory a vývozce. 
Tentokrát pro srovnání zaostří-
me na země, jež prošly opačným 
příběhem. Dříve prosperovaly a teď 
jdou ke dnu. Vývoz do těchto států 
je v současnosti výzvou spíš jen pro 
obchodníky dobrodruhy.

Zimbabwe:
Sucho způsobilo 
i nedostatek elektřiny 

Ukázkou toho, kam může zdra-
vou ekonomiku přivést autokratická 
vláda, je v současnosti jihoafric-
ké Zimbabwe. Tato země patřila 
ještě relativně nedávno k nejlépe 
prosperujícím státům Afriky. Moc 
ale tvrdošíjně odmítá z rukou pustit 
prezident Robert Mugabe, který 
Zimbabwe ovládá už od roku 1980. 
A přišel strmý pád.

První léta Mugabeho panování 
si ještě země držela svou bohatou 
zemědělskou produkci a rozsáhlý 
export. Do pekel se ale začala řítit na 
přelomu tisíciletí, kdy vláda spustila 
pozemkou reformu. Cílem bylo 
převést postupně zemědělskou půdu 
do rukou domorodých Zimbabwanů. 
Dříve vlastnila většinu polí bělošská 
menšina, což bylo vnímáno jako ne-
spravedlivý relikt kolonizace. I když 
vrácení půdy původním obyvatelům 

mělo své etické opodstatnění, faktic-
ký průběh pozemkové reformy byl 
katastrofální. Bílí vlastníci se stali 
terčem rasismu naruby, divoký zábor 
pozemků šel často mimo rámec 
pravidel a doprovázela ho korupce. 
Vyvlastnění zneužili různí podni-
kavci, kteří se chtěli lehce dostat 
k majetku. Co hůř, mnoho takto uko-
řistěných pozemků začalo pustnout, 
čímž je ruinováno zemědělství coby 
hlavní pilíř ekonomiky.

Zemi zasáhla astronomická in-
flace. Bankovky nakonec neměly ani 
hodnotu použitého papíru. V roce 
2008 inflace dosáhla nepředstavitel-
ných 11 milionů procent. Do oběhu 
se dokonce dostala kuriózní bankov-

ka s hodnotou 100 miliard zim-
babwských dolarů. Loni Zimbabwe 
svou měnu zcela zrušilo. V zemi tak 
nyní panuje jakýsi měnový babylon. 
Běžně se platí hned několika růz-
nými zahraničními bankovkami – 
nejčastěji jihoafrickým randem nebo 
americkým dolarem.

Ekonomické problémy zvětšuje, 
že čím dál víc tloustne vládní sektor. 
Zatímco ještě v roce 2013 šlo na platy 
státních zaměstnanců 59 procent 
rozpočtu, loni to už byly čtyři pětiny 
všech rozpočtových peněz. V rámci 
procesu takzvané indigenizace má 
být ve všech soukromých společnos-
tech většinovým vlastníkem původní 
Zimbabwan, což odrazuje i poslední 

odvážné investory. Zimbabwe také 
zavedlo zvláštní „daň na AIDS“. Ta 
je tři procenta z příjmu jednotlivců, 
respektive tři procenta ze zisku firem 
(nevztahuje se jen na společnosti 
v těžebním průmyslu). Na této dani 
vybrala vláda předloni 39 milionů do-
larů. Peníze využívá na boj s epidemií 
HIV. Tímto smrtícím virem je v Zim-
babwe nakaženo 15 procent dospělé 
populace, ale stát nemá dost peněz na 
prevenci ani léčbu.     

Dalším problémem je velká 
nezaměstnanost, která je podle ně-
kterých zdrojů až 80 procent. Kvůli té 
utíká mnoho zoufalých Zimbabwanů 
hledat práci do Jihoafrické republiky. 
A změna nepřijde, dokud se nezmění 
vedení. Jak napsal ve svém komentáři 
Ken Yamamoto, japonský specialista 
na region střední a jižní Afriky: „Eko-
nomika Zimbabwe je na tom hůř než 
bezhlavé kuře. Rychle utíká nikam. 
Neschopnost šéfa zimbabwské vlády 
Mugabeho v ekonomických záležitos-
tech je legendární.“ 

Aby nebylo dost problémů kvůli 
špatnému řízení země, letos se na 
Zimbabwe valí nová vlna pohrom 
i zvenčí. Už tak povadlé devizo-
vé příjmy země ještě víc ztenčily 
padající světové ceny komodit. To 
trápí například jeden z největších 
podniků v zemi, kterým je Zimplats 
těžící platinu. Hlavním problémem 
je ale katastrofální sucho, které nyní 
zasáhlo celou oblast jižní Afriky. 
V kombinaci s podlomenou ekonomi-
kou znamená, že aktuálně hrozí celé 
čtvrtině obyvatel Zimbabwe hlado-
mor. Aby ho odvrátila, musí vláda 
v Harare letos zvýšit dovoz kukuřice 
až na 700 tisíc tun. Otázkou je, kde 
na to najde ve vybrakované státní 
pokladně peníze. Sucho kupodivu 
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Nedostatek toaletNího papíru, růst ceN o 700 proceNt, čtyři z pěti lidí 
bez práce. Některé zahraNičNí trhy padají do krize epických rozměrů.  

od proSperity 
k hladomoru  
a dani na aidS

TABÁK. Je hlavním vývozním artiklem Zimbabwe, zemědělství  
ale podlomila sucha a divoká pozemková reforma.
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znamená i energetický kolaps. Vysy-
chá totiž jezero Kariba, na nějž jsou 
navázány hydroelektrárny. Zatímco 
loni fungovala elektřina ve vybraných 
regionech aspoň šest hodin denně, 
nyní hrozí zemi kompletní blackout. 
Zimbabwe se tak začíná propadat do 
temna už nejenom symbolicky.

venezuela:
kolaps přivodily levná 
ropa a socialismus

Tragickým příkladem toho, jak 
může potenciálně velmi bohatou 
zemi přivést diletantské vedení 
úplně na buben, je i jihoamerická 
Venezuela. Ta má největší prokáza-

né ropné zásoby na planetě, podle 
některých zdrojů až dvakrát větší 
než Saúdská Arábie. Postavit celé 
hospodaření státu na ropě se ale 
ukázalo jako velmi riskantní stra-
tegie. Rozpočet Venezuely je totiž 
na příjmech z ropy v současnosti 
založen už z plných 95 procent.

Od roku 1999, kdy se dostal 
k moci socialistický vůdce Hugo 
Chávez, navíc přišlo zestátňování 
a útlum soukromého podnikání. 
To byla pro hospodářství smrtící 
kombinace. Dokud byla drahá ropa, 
dokázaly velké příjmy v petrodo-
larech překrýt čím dál větší díry 
v hospodaření. Jak ale v posledních 

dvou letech ropa prudce zlevňuje, 
odkryl se zoufalý stav socialistické 
ekonomiky v plné nahotě. 

Mezinárodní měnový fond letos 
prorokuje venezuelskému hospodář-
ství smrsknutí o osm procent. Příští 
rok o další desetinu. Inflace se letos 
podle fondu ve Venezuele vyšplhá 
na závratných 720 procent. Krutou 
realitu, která se za makroekonomic-
kými čísly skrývá, ilustrují konkrétní 
každodenní potíže, s nimiž nyní 
musejí obyvatelé a podnikatelé ve 
Venezuele zápolit. V obchodech chy-
bí už i naprosto základní zboží, jako 
jsou toaletní papíry nebo kondomy. 
V úrodné jihoamerické zemi, která 

mívala velmi bohatou zemědělskou 
produkci, nakonec došlo i na ne-
dostatek potravin. V prázdných regá-
lech obchodů často nejsou ani mléko 
nebo vajíčka. Pokud zboží dorazí, 
stojí na něj lidé dlouhé fronty. Loni 
docházelo opakovaně k rabování 
samoobsluh a skladů.

Průvodním jevem chudnutí 
obyvatel je rovněž exploze krimina-
lity. Podle venezuelské organizace 
na monitorování násilí došlo v zemi 
během loňského roku skoro k  
28 tisícům vražd. To znamená téměř 
90 vražd na 100 tisíc obyvatel. Tím 
Venezuela soutěží o nelichotivý titul 
nejnebezpečnější země světa s Hon-
durasem. Pro srovnání, v České re-
publice připadá na 100 tisíc obyvatel 
zhruba jedna vražda.

Není divu, že podle takzvaného 
Indexu mizerie, který každoročně 
sestavuje americký Cato Institute 
na základě hlavních ekonomických 
ukazatelů, na tom byla v uplynulé se-
zoně z 87 sledovaných zemí suverén-
ně „nejmizerněji“ právě Venezuela. 

ve veneZuele došlo během loňSkého  
roku Skoro k 28 tiSícům vražd.  
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VYMETENO. Regály supermarketů ve venezuelské metropoli Caracasu zejí prázdnotou.



A aby toho nebylo málo, počátkem 
letošního roku oznámilo venezuel-
ské ministerstvo zdravotnictví, že 
má v zemi podezření až na pět tisíc 
případů lidí nakažených virem zika.

Zdecimování ekonomiky už si 
neodpyká Hugo Chávez, který ze-
mřel v roce 2013, kdy finální kolaps 
hospodářství teprve začínal. Poli-
tický účet tak Venezuelané vystavili 
jeho nástupci, prezidentu Nicolási 
Madurovi. Ten utržil na podzim se 
svými socialisty drtivou porážku 
v parlamentních volbách, kde má 
nyní opozice většinu. Maduro ale 
pořád nechce ze svých rukou moc 
pustit. Minulý měsíc si nechal spřá-
teleným nejvyšším soudem schválit 
dekret o stavu ekonomické nouze. 
Ten prezidentovi uděluje zvláštní 
pravomoce. Opozice to kritizuje. 
„Lidé hlasovali pro změnu, ne pro 
komunistický model, který selhal,“ 
citovala agentura ČTK místopřed-
sedu zvláštní komise venezuelského 
parlamentu Elíase Matu.

Zvláštní pravomoce prezidenta 
mají trvat 60 dní. Jinak řečeno, jako 
záminku k dalšímu oříznutí svobody 
chce Maduro zneužít hospodářskou 
krizi, kterou sám pomohl přivodit.

Severní korea:
bývala kupodivu  
tou vyspělejší

Názor, že centrálně plánova-
né hospodářství funguje lépe než 
volný trh, zjevně leckde přežívá. 
Jsou dvě laboratoře pod otevřeným 
nebem, které nejpřesvědčivěji uká-
zaly, nakolik je pravdivý. Jednak to 
bylo po druhé světové válce rozdě-
lené Německo. Oba vzniklé státy 
měly stejný jazyk, stejně zničenou 
infrastrukturu i průmysl, stejně 
vzdělaný národ, stejné startovní 
podmínky. Do jak rozdílné hospo-
dářské situace to dotáhla kapita-
listická a komunistická zóna, to 
mohl po roce 1989 posoudit každý 
návštěvník osobně.

Ovšem ještě názornější 
srovnání lze aktuálně sledovat na 
rozděleném Korejském poloostro-
vě. Odlišnosti jsou v tomto případě 
o to křiklavější, že jeho severní po-
lovina bývala kdysi tou vyspělejší 
částí země. Ač se to může zdát dnes 
těžko uvěřitelné, v HDP přepočte-
ném na jednoho obyvatele na tom 
byla komunistická Severní Korea 
ještě v roce 1980 lépe než její kapi-
talistický rival. Jihokorejská eko-

nomika se ale neustále zlepšovala, 
naopak sever žil z podstaty. Dnes je 
Jižní Korea jedním z pěti nejúspěš-
nějších světových vývozců a dala 
světu globálně dominující značky, 
jako jsou Samsung, Daewoo nebo 
Hyundai. Kdysi vyspělejší sever na-
opak komunistická dynastie Kimů 
přivedla několikrát až na hranici 
hladomoru.

Míru současného hospodářské-
ho strádání Severní Koreje už nelze 
vůbec přesně vyčíslit. Uzavřený re-
žim přestal poskytovat důvěryhod-
né údaje. Podle oficiálních zdrojů se 
růst HDP v posledních pěti letech 
pohybuje kolem jednoho procenta 
ročně. Nezaměstnanost je údajně 
na úrovni tří procent. Klíčovým 
obchodním partnerem pro dovoz 
i vývoz je Čína. Druhým zdrojem 
příjmů a pracovních příležitostí 
pro Severokorejce byla speciální 
průmyslová zóna Kesong při hranici 
s Jižní Korejí, která provoz většiny 
ze 120 tamějších továren financo-
vala. Zóna byla ale minulý měsíc 
v reakci na severokorejský raketový 
test uzavřena. Severní Korea tak 
přichází prakticky o poslední větší 
zdroj deviz.

Somálsko:
Z anarchie těží piráti 
a milice šabáb

Dnes je těžko věřit, že oblast 
Somálska byla v polovině 20. století 
relativně čilým regionem, o nějž se 
přetahovali britští a italští koloni-
zátoři. Mívala solidní zemědělskou 
produkci, těžila z námořního obchodu 
a strategické polohy u vstupu do Rudé-
ho moře, tradičně se dařilo rybářství. 

Od vypuknutí občanské války 
v roce 1991 to šlo se Somálskem od 
pěti k nule. Opakovaně ho zasáhl hla-
domor, letos hrozí kvůli suchu zno-
va. Často bylo Somálsko jmenováno 
jako nejchudší země světa. Států 
podobně zdevastovaných občanskou 
válkou je sice na planetě vícero, 
Somálsko ale má jedno specifikum. 
V podstatě úplně přestal existovat 
centralizovaný stát. Oblast, kterou 
dnes mapy zobrazují oficiálně jako 
Somálskou federativní republiku, je 
ve skutečnosti rozdrobena na spous-
tu malých nesourodých celků, kde si 
po svém vládnou místní váleční lordi 
a centrální vládu v Mogadišu ignoru-
jí. Tahle anarchie je zároveň podhou-
bím jak pro radikální islámské milice 
Šabáb, tak pro piráty, kteří ohrožují 
lodě plující Indickým oceánem.

Jakkoli zní takhle charakteristika 
hrůzyplně, totální rozklad somálské-
ho státu paradoxně přinesl i prvky, 
které mohou vést k určitému živelné-
mu rozvoji. V zemi nefunguje výběr 
daní, ceny jsou i proto jedny z nejniž-
ších v Africe. Vláda kontroluje jen ne-
celou desetinu hospodářství, obchod 
řídí soukromníci. Podle leteckého 
snímkování údajně v oblastech ovlá-
daných piráty rostou nové domy, sil-
nice a další infrastruktura. Ledaskde 
je dobré pokrytí mobilními telefony. 
Možná se tak opakuje model, který 
zažily země Jižní Ameriky produkují-
cí drogy. Dolary z kriminální činnosti 
jsou pořád dolary, a když přitečou do 
regionu, dříve nebo později je to na 
místní ekonomice poznat. Tahle „pi-
rátská prosperita“ ovšem neuklidňuje 
zahraniční rejdaře, protože podle 
zprávy Světové banky z roku 2013 
způsobují somálští piráti ostatním 
zemím ročně ztrátu 18 miliard dola-
rů. Zastavit válečné gangy je hlavní 
předpoklad, aby se východoafrická 
země vrátila od anarchie k naději na 
normální život. n

text: tomáš Stingl
foto: profimedia
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podle Zprávy Světové banky ZpůSobují  
Somálští piráti oStatním Zemím  
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PIRÁTI ZE SOMÁLSKA. Mnozí z nich prý začínali jako rybáři. 
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Česká republika a Nizozemsko se 
dlouhodobě těší výborným vzájem-
ným vztahům v oblasti obchodu, 
politiky a kultury. V současnosti 
je Česká republika 11. největším 
exportním trhem pro Nizozemsko, 
tedy významnějším než Rusko 
a srovnatelným s Čínou. Nizozemské 
finance v České republice předsta-
vují 13 procent všech zahraničních 
investic. Země si tak v České repub-
lice stále drží pozici jednoho ze tří 
největších zahraničních investorů. 
Vzhledem k podobné charakteris-
tice obou států nejsou tyto údaje 
překvapivé. Spojuje nás relativně 
malý domácí trh, otevřenost našich 
ekonomik a pevné hospodářské vaz-
by se sousedícím Německem. 

Obě země jsou členy Evropské 
unie a často spolupracují na mul-
tilaterální úrovni. Od roku 2009 si 
členské státy každých šest měsíců 
předávají předsednictví v Radě Evro-
py. Během tohoto půlročního období 
pořádá předsedající země jednání 
na všech úrovních v Evropské radě, 

a zachovává tak kontinuitu evrop-
ské politiky. Nizozemsko je v čele 
Rady Evropy od ledna 2016. Česká 
republika současně stále předsedá 
visegrádské čtyřce. 

Vzájemné vztahy obou zemí mají 
svůj počátek už v 17. století, kdy se 
Jan Amos Komenský přestěhoval do 
Amsterdamu. Ve 20. století napří-
klad podpořil Chartu 77 nizozemský 
ministr zahraničí Max van der Stoel. 
Česká republika má pro Nizozemsko 
zásadní význam na poli kultury, od 
90. let 20. století je prioritní zemí 
v mezinárodní kulturní politice. Za 
podpory velvyslanectví bylo realizo-
váno mnoho kvalitních a úspěšných 
kulturních projektů. Prostřednic-
tvím českých partnerských orga-
nizací tak může české publikum 
nahlédnout do všech žánrů nizozem-
ské kulturní scény a odborníci mají 
příležitost navazovat mezinárodní 
spolupráci a rozvíjet kulturní dialog.

V dnešní době čelíme čet-
ným krizím, které mohou vest až 
k dezintegraci Evropy. Na pozadí 

těchto závažných výzev se navíc 
zvedá vlna euroskepticismu. Obě 
země proto v následujících měsících 
nesou velkou odpovědnost v roli 
zprostředkovatelů komunikace mezi 
národy. To vytváří potenciál k další 
úzké spolupráci. Společně bychom 
měli využít svou jedinečnou pozici 
a pokusit se nalézt praktická řešení 
problémů evropských občanů.

V tomto duchu také probíhala 
letošní první státní zahraniční ná-
vštěva nizozemských ministrů v Čes-
ké republice. Ministr zahraničí Bert 
Koenders a ministr pro azylovou po-
litiku Klaas Dijkhoff se v půli ledna 
setkali s českými vysokými státními 
představiteli, mezi kterými byli pre-
miér Bohuslav Sobotka, vicepremiér 
Andrej Babiš, ministr zahraničí 
Lubomír Zaorálek, ministr vnitra 
Milan Chovanec a ministr spravedl-
nosti Robert Pelikán. Cílem návštěvy 
bylo vyjasnění priorit předsednictví 
v Evropské radě a upevnění společ-
ných postojů k mnoha závažným 
tématům.

Nizozemské předsednictví 
v Radě Evropy je založeno na třech 
principech:

• zaměření na podstatu věci,
• podpora inovací, udržitelného 

ekonomického růstu a stimulace 
pracovního trhu, 

• prohlubování vztahů mezi 
zeměmi v EU.

Nizozemsko se v souladu se 
strategickou agendou EU sou-
středí na řadu priorit, mezi které 
patří podpora ekonomického růstu 
a další tvorba pracovních míst, 
posílení udržitelného rozvoje, 
vysoká úroveň sociálního a zdra-
votního zázemí a ochrana život-
ního prostředí. V zájmu dosažení 
těchto cílů chce využít potenciál 
společného trhu, digitální sféry 
nevyjímaje, vytvořit příznivé 
podnikatelské klima pro vznik 
nových pracovních příležitostí 
a posílit hospodářskou a měnovou 
unii. Nizozemsko se v rámci svého 
předsednictví rovněž bude věnovat 
současnému migračnímu vývoji 
s cílem ochránit pilíře našeho spo-
lečenství. Více informací o před-
sednictví lze získat na webové 
adrese www.eu2016.nl.

V zájmu obou zemí – České 
republiky i Nizozemska – je silná, 
sjednocená Evropa, která má svou 
pevnou pozici pro vnější svět a pro-
sazuje své zásadní neměnné hodno-
ty. Hodnoty, které hájil Václav Havel 
nebo Max van der Stoel a které jsme 
vždy prosazovali a budeme v tom 
pokračovat i v roce 2016. 
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ROK TULIPÁNŮ. Evropské předsednictví oslavili Nizozemci – jak jinak – tulipánovou výzdobou v centru Amsterdamu.  

PŘÍLOHA DENÍKU E15 A TÝDENÍKU EURO

OD LEDNA jE NA PůL ROKU v čELE RADy EvROPsKé UNiE NizOzEmsKO. 
PROTOžE sOUběžNě čEsKá REPUbLiKA PŘEDsEDá visEgRáDsKé čTyŘcE, 
cHTějÍ Obě zEmě sPOLUPRAcOvAT NA sPOLEčNÝcH cÍLEcH.

nizozemsko Předsedá radě eU



Proexportní agentura CzechTra-
de, zřízená ministerstvem prů-
myslu a obchodu, spustila program 
nazvaný Exportní koučink. Projekt je 
zaměřený na malé a střední podniky. 
V českých regionech budou působit 
pracovníci agentury a v průběhu roku 
se uskuteční 13 exportně zaměřených 
fór a konferencí. Cílem je představit 
na nich evropské i mimoevropské 
trhy.

Průzkumy mezi exportéry 
ukázaly, že jednou z hlavních pře-
kážek při hledání nových odbytišť 
je nedostatek informací.  „Služby 
agentury CzechTrade jsou urče-
ny především malým a středním 
podnikům, což potvrzuje i struktura 
našich klientů. Je proto důležité, 
aby byly jednoduše a rychle dostup-
né i v regionech, což je hlavní pilíř 
strategie CzechTrade pro letošní 
rok. Exportní fóra nabídnou podni-
katelům setkání a konzultace nejen 
s experty přímo z teritorií, ale také 
se zástupci dalších proexportních 
institucí a organizací. Exportéři jistě 
ocení možnost promluvit si přímo 
s řediteli zahraničních kanceláří,“ 
říká generální ředitel agentury 
Radomil Doležal. CzechTrade ve 
spolupráci s agenturou CzechInvest 
a s regionálními hospodářskými ko-
morami proto zahajuje i zmíněnou 
činnost sítě exportních konzultantů 
v regionech. Ti budou působit v Hra-
deckém, Pardubickém, Ústeckém, 
Plzeňském, Jihomoravském a Mo-
ravskoslezském kraji.

Na exportních konferencích 
v jednotlivých krajích vystoupí vedle 
vedoucích zahraničních kanceláří 
CzechTrade také zástupci dalších 

proexportních organizací.  Série 
setkání začíná tento týden v Ostravě, 
kde bude tamějším firmám před-
staven německý trh. 10. března se 
plzeňské firmy budou moci seznámit 
se specifiky skandinávských trhů. 

Hlavními benefity programu 
Exportní koučink jsou komplexnost 
a provázanost jednotlivých akti-
vit a účast ředitelů zahraničních 
kanceláří. Program nabízí komplex-
ní servis od prvotní konzultace se 
zájemcem v regionu přes detailní 
zpracování strategie v centrále až po 
úspěšný vstup na vybraný zahranič-
ní trh. V jednotlivých fázích budou 

exportérům k dispozici regionální 
konzultanti, oboroví specialisté na 
centrále CzechTrade a síť téměř 50 
zahraničních kanceláří. Regionální 
zastoupení budou provázaná s Kli-
entským centrem pro export, které 
agentura CzechTrade provozuje 
společně s ministerstvy průmyslu 
a ochodu a zahraničních věcí. Pokud 
firmy v regionech projeví zájem 
o teritorium, ve kterém CzechTrade 
nepůsobí, právě Klientské centrum 
pro export jejich požadavek vyřídí 
v rámci jednotné zahraniční sítě.n
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NA SEVER. Exportní konference v Plzni představí možnosti vývozu do Švédska, Norska a Dánska. 

TřinácT konferencí, na nichž dosTanou české podniky zdarma 
Tipy a konTakTy pro vývoz. To je nový projekT nazvaný exporTní 
koučink, kTerý je určen malým a sTředním firmám v regionech. 
série podnikaTelských seTkání začíná v osTravě a v plzni.

Firmy v regionech 
dosTanou exPorTní 
koučink

v Plzni o skandinávii
Semináři nazvaný „Jak úspěšně 
exportovat do Skandinávie“proběhne 
10. března v Parkhotelu Plzeň. 
Účastníci se dozvědí praktické 
informace pro vstup na skandinávský 
trh, jaké jsou tam oborové příležitostí 
pro české podnikatele nebo jaké 
jsou v severských zemích obchodní 
zvyklosti. Na semináři také zazní 
informace o účasti na veletrzích 
a o dalších formách podpory 
českých firem při podnikání ve 
Skandinávii. Součástí semináře budou 
i individuální konzultace s ředitelem 
zahraniční kanceláře CzechTrade 
ve Švédsku. Na akci se lze přihlásit 
zdarma na webové adrese  
www.czechtrade.cz. n
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v moravské meTropoli vznikají nejlepší elekTronové 
mikroskopy na svěTě. ročně jich jde na vývoz více než 700, 
průměrná cena za jediný výrobek je 20 milionů korun.

z brna je exTraTřída  
na mikroskoPy

příloha deníku e15 a Týdeníku euro

Když chtěl prezident Miloš 
Zeman při nedávné návštěvě izrael-
ských podnikatelů v Praze poukázat 
na úroveň českého průmyslu, připo-
mněl, že Česko je velkým výrobcem 
elektronových mikroskopů. To byl 
dobře zvolený příklad. Asi málokteré 
odvětví tak názorně vyvrací zažitý 
stereotyp, že je česká kotlina pouhou 
lacinou montovnou a že sem jdou in-
vestoři jen za levnou pracovní sílou.

Výroba mikroskopů přinesla 
všechno, co si jen může hospodářství 
přát. Vývoz optických strojů znamená 
extrémně vysokou přidanou hodno-
tu. Nejlepší elektronové mikroskopy 
stojí až 30 milionů korun. Přínosem 
je i to, že přímo v Česku vznikla vý-
zkumná centra a komerční výrobci se 
spojili s vědci a univerzitami. V pro-
dukci elektronových mikroskopů 
se tak v současnosti stalo v podstatě 
hlavním městem světa Brno.

Tuzemská značka Tescan tam 
začínala původně jako malá firma už 
v roce 1991. Založila ji parta vývo-
jářů z bývalého státního podniku 
Tesla Brno, v němž se tradice optické 
mikroskopie dlouho rozvíjela už před 
sametovou revolucí. Tescan se vypra-
coval díky neustálé inovaci na svě-
tovou špičku, kdy skoro každý nový 
model jeho mikroskopů je vědeckou 
událostí. Loni například firma získala 
za vývoj mikroskopu RISE jakéhosi 
„mikroskopového Oskara“ – cenu 
prestižní soutěže Prism Awards for  
Photonics v americkém San Fran-
cisku. V současnosti Tescan vyváží 
zhruba 250 elektronových mikrosko-
pů ročně a v sezoně 2014 navýšil tržby 
už na 1,3 miliardy korun.

Fúze s Francouzi,  
převzetí američanů

Tescan představuje modelový 
příběh úspěchu i proto, že se nestal 
soustem pro nadnárodní korpo-
race. V čele stojí český podnikatel 

Jaroslav Klíma. Na rozdíl od jiných 
úspěšných českých projektů, které 
dříve nebo později vyzobali zahra-
niční investoři, Tescan naopak sám 
integruje zahraniční značky. Před 
třemi lety fúzoval s francouzskou 
značkou Orsay s tím, že ve spojeném 
holdingu drží většinové vlastnictví 
Češi. Loni zase převzala brněn-
ská společnost americkou firmu 
 AppFive, která vyvíjí software pro 
částicovou optiku. „Rozšířením na-
šich vývojových kapacit ve spoluprá-
ci s firmou AppFive budeme schopni 
lépe uspokojit rostoucí poptávku po 
řešeních vyráběných přímo na míru, 
což je specialita naší společnosti,“ 
uvedl generální ředitel skupiny 
Jaroslav Klíma.

Tescan Orsay Holding se tak 
dnes vypracoval na globálního hráče, 
který vyváží 95 procent vyrobených 
elektronových mikroskopů do 77 
zemí světa a má už i dceřiné zahranič-
ní pobočky například ve Spojených 
státech nebo v Číně. Tu nejnovější 
dceřinku firma zprovoznila před 
několika měsíci v Brazílii. A celá tahle 
globální síť má ústředí v Brně.

v zóně černovická terasa 
roste největší výrobna 
planety

Výlučnou pozici moravské met-
ropole coby světového ústředí vývoje 
mikroskopů podtrhl příchod ame-
rického koncernu FEI. Nadnárodní 
gigant postupně přesouval do Brna 
stále větší část své výroby a vývoje, 
až tu v roce 2014 rozšířením výroby 
v průmyslové zóně Černovické terasy 
zprovoznil největší továrnu na mikro-
skopy na světě s rozlohou přesahující 
30 tisíc metrů čtverečních.

Podnik je dnes největším expor-
térem v jihomoravském regionu. Do 
světa posílá ročně na 500 elektrono-
vých mikroskopů, průměrná cena 
jednoho je 20 milionů korun. Firma 
dává práci zhruba sedmi stovkám 
lidí, přičemž z velké části se jedná 
o vysoce kvalifikované techniky nebo 
vědce. Přímo v areálu Černovické 
terasy navíc roste nové výzkumné 
centrum. Firma také napřímo spo-
lupracuje s brněnskými vysokými 
školami.

Nedávno například vybavila 
třemi špičkovými mikroskopy 

laboratoř kryoelektronové mikro-
skopie  CEITEC VUT, celková in-
vestice přesáhla 120 milionů korun. 
„Obdobně vybavené laboratoře co 
do škály možností bychom hledali 
nejblíže například v Centru Ernsta 
Rusky v Německu, které je zároveň 
evropskou špičkou,“ uvedl vedoucí 
laboratoře Ondřej Man. 

„Česká republika není úplně 
typickou zemí, kam posíláme naše 
mikroskopy. V porovnání s exportem 
tvoří necelých pět procent. O to větší 
mám radost, že naše přístroje budou 
pomáhat vědeckým cílům brněn-
ských odborníků,“ uvedl Jiří Očadlík, 
generální ředitel společnosti FEI.

Kolem Tescanu a FEI coby dvou 
dominantních hráčů se v Brně vytvá-
ří samozřejmě klastr menších doda-
vatelů, spolupracujících vědeckých 
institucí a roste tu generace vysoce 
vzdělaných odborníků na mikro-
skopii. Povedl se zde kýžený průnik 
vědy, byznysu a školství, který by 
český průmysl rád viděl i v jiných 
odvětvích. 
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VĚDA PLUS 
BYZNYS. 
Společnost FEI 
otevřela před 
několika dny 
v Brně nové 
tréninkové 
centrum, kde 
se budou školit 
jak její tuzemští, 
tak i zahraniční 
technici.



V povědomí veřejnosti je rozvo-
jová spolupráce zapsána především 
jako doména neziskových orga-
nizací, případně států a jednot-
livých vlád. Rozvojové projekty 
ale nabízejí i mnoho zajímavých 
příležitostí pro soukromý sektor. 
Velmi úspěšným příkladem je spo-
lupráce předního českého výrobce 
biopotravin, firmy Pro-Bio, největší 
české neziskové organizace Člověk 
v tísni a České rozvojové agentu-
ry (ČRA), která projekt aktivně 
podporuje. 

ČRA působí celkem v 11 sek-
torech, mezi které patří například 
zásobování vodou a sanitace, 
prevence katastrof, zdravotnictví 
nebo podpora sociální infrastruktu-
ry. Firmy se zapojují především do 
sektoru zemědělství. Odtud pochází 
právě úspěšný projekt realizovaný 
firmou Pro-Bio. Ta dokázala během 
několika let díky podpoře ČRA pře-
měnit rozvojový projekt ve výhodné 
obchodní partnerství s rozvojovým 
přesahem. „Na jedné straně stála 

narůstající poptávka, v průměru 
o sedm až deset procent ročně, po 
biopotravinách v Evropské unii. 
Na druhé straně Moldavsko – země 
s čistou krajinou, s potenciálem pro 
ekologické hospodaření,“ vzpomíná 
na vznik projektu Martin Hutař, 
zakladatel a ředitel firmy Pro-Bio. 
Firma pochází ze Starého Města pod 
Sněžníkem a v současné době je to 
jeden z největších českých výrobců 
biopotravin. Díky podmínkám pro 
pěstování plodin v Moldavsku a spo-
lupráci s moldavskými zemědělci 
může nyní firma rychleji reagovat 
na rostoucí poptávku po biopotra-
vinách. Kromě vyšších dodávek těží 
i z výhod nižších nákladů a bližšího 
poznání trhu východní Evropy. 
Spolupráce má navíc další pozitivní 
rozměr: „V neposlední řadě tu je 
potřeba pomoci podobně, jako nám 
kdysi pomohli v začátcích ekolo-
gického zemědělství kolegové ze 
Západu,“ říká Hutař.

Právě posledně zmiňovaný 
rozměr je u projektů, které zapojují 

české firmy do rozvojové spoluprá-
ce, zcela klíčový. Firma navazuje na 
svoje předchozí působení v Mol-
davsku, kdy s podporou společnosti 
Člověk v tísni nastartovala výrobu 
ekologických potravin v jedné 
z nejchudších zemí Evropy. Člověk 
v tísni je zároveň i spolurealizáto-
rem současného projektu a cen-
ným partnerem díky své detailní 
znalosti místního prostředí získané 
dlouhodobým působením v regi-
onu.

Dvacet českých 
bioproduktů jde  
na moldavský trh

Hlavním obsahem projektu byl 
přenos know-how ekologického ze-
mědělství od českých expertů z firmy 
Pro-Bio do moldavských podmínek. 
Farmáři jsou seznamováni s prin-
cipy ekologického zemědělství, 
s podmínkami vstupu do přechod-
ného období a následného obdržení 
certifikátu bioproduktů. Firma 
pravidelně poskytuje konzultace, 

při kterých specialista na ekologické 
zemědělství prochází celý systém 
hospodaření (osevní postup, střídání 
plodin, regulace plevelů a škůdců). 
Také se předávají praktické rady, jak 
pěstovat v moldavských podmínkách 
méně známé plodiny, jako je pšenice 
špalda, oves nahý, pšenice dvouzrn-
ka či cizrna.

Součástí poradenství je rovněž 
doporučení vhodné agrotechniky, 
způsobu sklizně a skladování. V ne-
poslední řadě se farmářům nabízí 
možnost výkupu jejich bioproduk-
ce firmou Pro-Bio, čímž získávají 
jistotu odbytu, a tím i ekonomické 
rentability hospodaření. „Ekologické 
zemědělství vyžaduje vyšší podíl 
ruční práce, což také přispěje ke 
zvýšení zaměstnanosti na venkově,“ 
vysvětluje Martin Hutař. Český 
partner zároveň získává stabilní 
dodavatele, kteří mu pomáhají 
uspokojit rostoucí poptávku. Z roz-
vojového projektu zaměřeného na 
podporu chudého Moldavska se tak 
stává oboustranně výhodné obchod-
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Káva v etiopii a architeKti pro GrUzii
Česká rozvojová agentura nabízí od roku 

2014 dva specificky zaměřené programy na 
podporu podnikatelských záměrů českých 
subjektů, které mohou pozitivně přispět 
k rozvoji dané země. Reflektuje tak posilování 
rozvojové politiky Ministerstva zahraničních 
věcí ČR. Programy jsou vyhlašovány zpravi-
dla jednou ročně jako dotační titul v rámci 
veřejné podpory de minimis. „Naším cílem je 
podpořit aktivity českých firem na rozvíjejí-
cích se trzích. Jejich know-how a inovativní 

nápady zároveň přispívají ke komplexnímu 
a efektivnímu řešení problémů v rozvojových 
zemích,“ shrnuje cíle programů expert ČRA 
na zapojení soukromého sektoru Ivan Lukáš. 
„Díky naší podpoře se mohou lépe seznámit 
s podmínkami v daném teritoriu – právním 
a regulačním rámcem, obchodními a investič-
ními podmínkami – a možnou poptávkou po 
nabízených službách nebo zboží,“ dodává. 

Program rozvojového partnerství pro 
soukromý sektor se zaměřuje na aktuální part-

nerské země, které České republika podporuje 
v rámci zahraniční rozvojové spolupráce. Jsou 
to Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, 
Moldavsko, Mongolsko, Gruzie, Kambodža, 
Kosovo, Palestina, Srbsko, Zambie a Ukrajina.  
Není sektorově vymezen, musí se však jednat 
o obory, které jsou v souladu s pojetím roz-
vojové pomoci podle Výboru pro rozvojovou 
spolupráci (OECD/DAC).

„Podporujeme hlavně dvě oblasti aktivit 
– přípravu projektu a jeho samotnou realizaci 

Česká pomoc rozvíjejícím se zemím může mít dobrý obchodní přesah. 
aktuálním příkladem je příběh spoleČnosti pro-bio. ta za podpory České 
rozvojové agentury rozjela v moldavsku projekt v oblasti biopotravin.  

výrobce biopotravin 
Se SpojiL S moLDavSKými 
zeměDěLci
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ní partnerství. „Chceme podpořit 
motivaci zemědělců tím, že jim uká-
žeme, jakým způsobem biopotraviny 
prodávat. Proto zajistíme import  
20 českých bioproduktů do Moldav-
ska a pomůžeme s jejich propagací 
na moldavském trhu,“ doplňuje 
Martin Hutař. 

S transformací 
zemědělství máme 
zkušenost

Zástupci firmy Pro-Bio zatím 
podnikli do Moldavska tři cesty 
a setkali se se zástupci Velvysla-
nectví ČR v Kišiněvě, agenturou 

AIPA, která zajišťuje dotace pro 
zemědělství, místní certifikační 
agenturou a s moldavským minis-
terstvem zemědělství. Jsou také 
v kontaktu s pracovníky Člověka 
v tísni. Reakce na projekt byly dosud 
veskrze pozitivní. Hlavní náplní cest 
byla návštěva přímo v zemědělských 
podnicích, které mají o ekologické 
zemědělství a dlouhodobou spo-
lupráci s firmou Pro-Bio zájem. 
Poradce pro ekologické zemědělství 
jim během návštěvy vysvětlil princip 
udržování půdní úrodnosti a vláhy 
pomocí agrotechniky a poradil jim 
s vhodnou skladbou plodin. Konzul-

tace se zaměřovaly i na konkrétní 
věci – například na to, jak kvalitně 
biopotraviny skladovat, aby nedošlo 
ke kontaminaci nežádoucími látka-
mi. Místní zemědělci samozřejmě 
měli zájem i o otázky ekonomické 
rentability ekologického způsobu 
hospodaření. Čeští specialisté tak 
pro každého zemědělce názorně 
spočítali předpokládané tržby z bio-
produkce. 

Navázaná spolupráce se ukazuje 
výhodná pro všechny zúčastněné 
strany. Projekt bude proto pokra-
čovat i v dalších třech letech díky 
dotaci z prostředků ČRA. „Projekt 

vnímáme jako start dlouhodobé 
spolupráce, jejímž cílem je naučit 
moldavské zemědělce nezávislosti 
na velkých mezinárodních chemic-
kých společnostech. Před 25 lety 
jsme byli jedním ze zakladatelů 
ekologického zemědělství v České 
republice. Začátky nebyly vůbec 
jednoduché a dokážu si představit, 
jaké problémy a situace mohou 
v prvních letech nastat,“ shrnuje 
Hutař. n

text: marie heřmanová
manažerKa KomUniKace 

 ČeSKé rozvojové aGentUry
Foto: pro-bio

– konkrétním příkladem je právě úspěšné 
partnerství firmy Pro-Bio s moldavskými 
zemědělci,“ uvádí Lukáš. Program studie 
proveditelnosti lze využít globálně, týká se 
všech zemí na světě. Studie vypracované 
v rámci tohoto programu následně slouží jako 
podklady pro českého realizátora a jeho part-
nera z rozvojové země pro získání finanční 
podpory z mezinárodních rozvojových fondů, 
jakými jsou Evropský rozvojový fond nebo 
Světová banka. V loňském roce podpořila 
ČRA sedm studií proveditelnosti a 17 projek-
tů rozvojového partnerství.  Byla to například 
spolupráce na výrobě a distribuci fair trade 

kávy v Etiopii nebo studie proveditelnosti 
práce českých architektů v Gruzii. Nové kolo 
dotačního výběrového řízení pro oba progra-
my je plánováno na podzim 2016.

„Zapojování soukromého sektoru do roz-
vojové spolupráce je trendem již delší dobu. 
I u nás se tato cesta jeví jako velmi úspěšná 
– hlásí se nám mnoho firem se zajímavými 
projekty. Je to pro ně skvělá příležitost, jak 
expandovat do rozvojových zemí,“ říká Ivan 
Lukáš.

ČRA vznikla jako implementační agentura 
Ministerstva zahraničních věcí ČR v roce 2008. 
Má na starost plnění úkolů v oblasti zahraniční 

rozvojové spolupráce, zejména pro přípravu 
a realizaci dvoustranných projektů. Peníze 
určené na rozvojové projekty směřují k nezisko-
vým organizacím, které v rozvojových zemích 
působí, k univerzitám a jiným akademickým 
pracovištím nebo právě soukromým firmám. 
„Český soukromý sektor a rozvojové země 
si bezesporu mají co nabídnout. Předávání 
unikátního českého know-how místním partne-
rům a zvyšování jejich konkurenceschopnosti 
na jedné straně s možností využít příležitostí, 
které daná země nabízí, na straně druhé tvoří 
základ jejich spolupráce,“ vysvětluje náměstek 
ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. n

V TERÉNU. 
Zástupci firmy 
Pro-Bio loni 
konzultovali 
s místními 
partnery i přímo 
na moldavských 
polích.

příloha deníku e15 a týdeníku euro



Český výrobce kamen   
HS Flamingo z Broumova na 
Náchodsku má za sebou úspěšnou 
sezonu, přičemž hodně pomohl 
vývoz. Prodeje firmě loni stouply 
o čtvrtinu a odběratelská síť se 
rozšířila o řadu nových zemí. Obrat 
společnosti meziročně vzrostl 
z 65 milionů na víc než 80 milionů 
a počet vyrobených kamen vzrostl 
o celých 30 procent. „Celkem jsme 
vyrobili přibližně 4300 kamen, 
přičemž 35 procent výroby vyváží-
me do zahraničí,“ uvedl provozní 
ředitel firmy Martin Huml.

Společnosti se loni podařilo 
usadit na devíti nových trzích, 
například v Jižní Koreji, Švýcarsku, 
Austrálii, v Pobaltí nebo na Novém 
Zélandě, první vzorky umístila 
v Polsku. Velký růst zaznamenal 
také její e-shop krbylevne.cz, kte-
rému narostly tržby o 50 procent. 
Letos chce HS Flamingo rozšířit 
svůj katalog o novou, už pátou řadu 
produktů s označením Deluxe. Také 
připravuje k certifikaci nový model 
sporáku. „Schválili jsme plán inves-
tic ve výši 30 milionů pro roky 2016 
až 2019,“ uvedl Huml. n
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kovárna viva 
boduje v evropě, 
utržila víc než 
miliardu

Zlínská průmyslová Ko-
várna Viva měla loni rekordní 
tržby ve výši 1,04 miliardy 
korun. Oproti předchozímu 
roku vzrostly o čtyři procenta, 
uvedla mluvčí firmy Kateři-
na Martykánová. Společnost 
sídlící v bývalém baťovském 
průmyslovém areálu v centru 
Zlína se specializuje na tváření 
a obrábění výkovků, zejména 
pro automobilový a strojíren-
ský průmysl.

Hranici jedné miliardy tržeb 
překonala kovárna už druhý 
rok po sobě. Podle předsedy 
představenstva Zbyňka Rozsy-

pala za tím stojí také pravidelné 
investice a začleňování nových 
výrobních technologií a roboti-
ky do výroby.

Loni firma investovala víc 
než 100 milionů korun.  Otevře-
la nový centrální sklad hotových 
výrobků, který usnadňuje jejich 
expedici. Firma nyní působí 
v devíti budovách původně 
baťovského areálu.

Společnost ve Zlíně zaměst-
nává 400 pracovníků. Vyvíjí 
a vyrábí například bezpečnost-
ní díly pro automobilky BMW, 
Mercedes, Scania či pro značku 
Linde. Čtvrtina produkce 
zlínského podniku míří k mon-
táži nebo dalšímu zpracování 
u tuzemských zákazníků, 
zbytek jde na export. Mezi 
hlavní zahraniční cíle společ-
nosti patří zejména Německo, 
skandinávské země, Slovensko 
a Francie. n

kamna z broumova 
zahřejí korejce 
a novozélanďany

letem světem
co platí na diktátory

V minulém vydání jsme se po-
zastavili nad smysluplností obchod-
ních sankcí, které obvykle zadupou 
do bídy řadové obyvatele postiže-
ných zemí, zato diktátoři, pučisté 
a jiná zvěřina se embargu často jen 
smějí. Jeden odborník na zahraniční 
obchod nás následně upozornil, že 
jeden bič na autokratické režimy 
opravdu platí. Je to vyřazení země 
z režimu SWIFT. To je mezinárodní 
elektronický systém komunikace 
bank. Zjednodušeně řečeno, když 
banky v příslušné zemi nemají pří-
stup do systému SWIFT, je zmrazen 

tok většiny peněz přes hranice. 
Takže pak nejsou žádné nenápadně 
ulité miliardičky do Švýcarska na 
diktátorský důchod, žádné devizy na 
nakupování zbraní. Ze SWIFT už byl 
v minulosti vyřazen Írán. Po okupaci 
Krymu hrozilo vyhození ze systému 
Ruské federaci. Prý to docela zabra-
lo. Peníze jsou vždycky až na prvním 
místě. Co naplat – na autokraty platí, 
když se neplatí. n

kéž přijde krize
V moderní civilizaci jsme už 

tak posedlí neustálým růstem, že se 
z toho stává skoro nemoc. Aspoň na 

to ukazuje panika, kterou vyvolal 
loňský „jen“ zhruba sedmiprocent-
ní růst HDP Číny. Kvůli tomu číslu 
se hroutí akciové trhy, ropa i další 
komodity jsou za babku a kapacity 
z Wall Street věští další globální 
krizi. Proč až takový poplach? Eko-
nomové možná nevěří makročíslům 
z Pekingu a tuší ve skutečnosti da-
leko hlubší útlum největší světové 
dílny. Ale i tak – čínské hospodářství 
je na vzestupu víc než neuvěři-
telných třicet let a Čína je už dost 
vyspělým trhem. Extrémní tempo 
růstu prostě nelze udržet doneko-
nečna, protože srovnávací základna 

je vysoko. Pro Česko je podstatné, 
že i přes ochlazení v Číně vzájemný 
obchod obou zemí roste. A Evropě 
jako celku můžeme popřát, aby ji 
postihla stejná sedmiprocentní 
„krize“, kterou finančníky vyděsila 
Čína. n

buddhu osvítili Češi
Před rokem jsme v Českém 

exportu konstatovali, že se skoro 
pohádkovou himálajskou zemí – 
Bhútánem – má Česko zatím nulový 
vzájemný obchod. A ehjle, i na 
tenhle zapomenutý kout planety do 
roka a do dne doputovaly české vý-
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Výroba kol tradiční značky Favo-
rit, která po roce 1989 zkrachovala, 
zažívá nyní znovuzrození. Stojí za 
ním společnost Favorit Czechoslo-
vakia. Ta loni otestovala potenciál 
značky a vykázala obrat 12 milionů 

korun. Letos plánuje až čtyřnásobný 
nárůst prodeje, který souvisí s ex-
panzí na zahraniční trhy. Uvedl to 
ředitel společnosti Richard Galovič. 
Slovenský podnikatel zorganizoval 
obnovení produkce ve výrobnách 

v Jeseníku a na Slovensku. Investo-
val několik desítek milionů korun. 
První kola Favorit vyšší cenové 
kategorie byla vyrobena loni v břez-
nu. Firma tak má za sebou „nultou 
sezonu“ s novou produktovou řadou. 

„Neměli jsme žádná očekávání 
ohledně objemu výroby a snažili 
jsme se stíhat dodávky průběžně, jak 
přicházely. Většina produkce šla na 
odbyt v zahraničí,“ uvedl Galovič.

Minulý měsíc firma předsta-
vila už čtvrtý nový model Cronos 
a otevřela v Praze nový showroom. 
„Máme velkou radost z nadšeného 
přijetí nové modelové řady favoritů 
i ze zájmu široké i odborné veřejnos-
ti o všechno, co souvisí se znovuna-
vrácením značky na místo, které jí 
oprávněně patří," říká Galovič.

Nový model Cronos je určen do 
města i do lehkého terénu. Základ-
ní cena kola je 64 700 korun za 
model s mechanickou převodovkou 
a 101 400 korun za model s elek-
tronickou převodovkou. Kola jsou 
vyráběná na míru.

Původní výroba jízdních kol 
Favorit v Rokycanech má za sebou 
zhruba stoletou tradici. Továrna 
na kola s přehazovačkou, „berany“ 
a značkou Favorit v dobách své 
největší slávy produkovala 200 
tisíc kol ročně, většinou pro český 
trh. Po roce 1989 ale výroba klesala 
a původní rokycanský závod nako-
nec zkrachoval. n

text: Čtk, redakce
Foto: Čtk, hs Flamingo

legendární znaČka Favorit je zpátky, 
většina kol míří na export 
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robky. Společnost Elko EP z Holešo-
va rovnou získala téměř posvátnou 
zakázku. Dodala elektroinstalaci 
pro náboženský komplex, kde stojí 
také obří socha Buddhy Dordenmy. 
Systém zahrnuje mimo jiné osvětle-
ní chrámu pod sochou. Firma hned 
dokázala – z propagačního hlediska 
velmi správně – využít takovou uni-
kátní referenci i v tiskové zprávě, 
kterou uvedla sloganem „Osvícení 
Buddhy ve 21. století? Zařídíme!“ n

text: tomáš stingl
Foto: proFimedia
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10. bŘEzNA
Obchodní 
a právní 
dovednosti  
pro vstup 
na trh Ruské 
federace a SNS 
v kostce
Praha,  

centrála CzechTrade,  

Dittrichova 21

Na semináři je shrnuto spektrum obchodních 
dovedností, od průzkumu trhu a identifikace 
potencionálního zákazníka přes právní specifika 
a specifika vyjednávání a komunikace v obchodní 
sféře až po uzavření obchodu v zemích SNS. Cena 
vstupu na seminář je 1400 korun.

15. bŘEzNA
Uplatňování DPH 
v mezinárodním 
obchodě
Praha,  

centrála CzechTrade,  

Dittrichova 21

Pracovní seminář k problematice  zahraničního 
obchodu se zbožím a službami uvnitř Evropské 
unie i mimo ni se zaměřením na uplatňování DPH 
a celních předpisů. Cena je 1700 korun.

15. Až 18. bŘEzNA
Veletrh Amper
Brno,  

Výstaviště

V Brně se uskuteční 24. ročník mezinárodního ve-
letrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, 
komunikace, osvětlení a zabezpečení. Veletrh 
Amper je ideálním prostorem pro navázání no-
vých obchodních vztahů, posílení image značky, 
upevnění konkurenční pozice firmy a vztahů se 
stávajícími zákazníky a v neposlední řadě i pro 
efektivní prezentaci novinek. Tradiční je prestižní 
soutěž Zlatý amper pro exponáty prezentova-
né na veletrhu, které vynikají svými parametry 
a reflektují současné trendy oboru. Veletrh se také 
pravidelně věnuje tématu elektromobility v rámci 
doprovodného programu Amper Motion. Základ-
ní vstupné činí 250 korun na den.

23. bŘEzNA
Ochrana 
průmyslového 
vlastnictví, 
chraňte 
výsledky své 
tvůrčí činnosti!
Praha,  

centrála CzechTrade,  

Dittrichova 21

Víte, jak efektivně a podle současné právní úpravy 
užívat a ochraňovat své nehmotné statky? Každý 
podnikatelský subjekt, který v rámci výroby či 
poskytování služeb vyvíjí produkty, by se měl 
zajímat o duševní vlastnictví. Jakým způsobem ho 
efektivně chránit, se dozvíte na tomto semináři. 
Vstup je zdarma.

30. bŘEzNA
Teritoriální 
seminář – 
Thajsko/ASEAN 
Praha,  

MZV ČR,  

Loretánské náměstí 5

Seminář představí nejen Thajsko jako klíčového 
obchodního partnera České republiky v jiho-
východní Asii, ale také další členy ekonomické-
ho společenství ASEAN, které sdružuje země 
z tohoto perspektivního regionu. Akce se zúčastní 
ekonomický diplomat i zástupci firem působících 
v jihovýchodní Asii. Vstup je zdarma.

31. bŘEzNA
Teritoriální 
seminář – Mexiko 
Praha,  

MZV ČR,  

Loretánské náměstí 5

Seminář je připravován ve spolupráci se zastu-
pitelským úřadem ČR a jeho cílem je předání 
informací o aktuálních obchodních příležitostech 
na mexickém trhu. Vstup je zdarma.

14. DUbNA 
Problematika 
antikorozní 
ochrany 
výrobků 
Praha,  

centrála CzechTrade,  

Dittrichova 21

Víte, jaká je korozní odolnost materiálů a povr-
chových úprav v závislosti na korozní agresivitě 
prostředí, citlivost materiálů na jednotlivé de-
gradační faktory, účinnost protikorozní ochrany? 
Seminář je určen především pro vývojové pracov-
níky, konstruktéry, projektanty a pracovníky kon-
troly kvality, kteří navrhují, zajišťují a kontrolují 
materiály výrobků určených pro export do zahra-
ničí, především do oblastí s odlišným klimatem. 
Cena vstupu na seminář je 600 korun.

FOTO: PROFiMEDiA 
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Krmelínská 646/22, 720 00 Ostrava-Hrabová
T 596 753 564-5     F 596 753 566     E info@mtmtransport.cz

Spedice s tradicí
Mezinárodní doprava se specializací na Skandinávii 
od roku 2014

Forwarding company 
with tradition

International transport with
specialization in Scandinavia 
since 2004

MTM Transport a. s.
Mezi naše hlavní zásady patří:
- Profesionalita
- Flexibilita
- Rychlost
- Neutralita

Our main principles are:
- Professional Approach
- Flexibility
- Speed
- Neutrality

www.MTMtransport.cz
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