
východoevropský byznys

cesta pro český export

bUsIness den
rUské federace

na 57. mezInárodním strojírenském veletrhU v brně

SPECIÁL KOMORY SNS
I/2015



2

východoevropský byznys

cesta pro český export

B 

usiness den Ruské 
federace, který jako 
každý rok připravila v 
rámci doprovodného 
programu MSV v Brně 

Komora pro hospodářské styky 
se zeměmi SNS,  zahájil ministr 
průmyslu a obchodu Jan Mládek. 
Protějškem z Ruska mu byl náměs-
tek ministra průmyslu a obchodu 
Ruské federace Georgij Kalamanov. 
„Letošní rok byl obtížný. Přes sankce 
a problémy s nimi spojené se nám 
podařilo udržet obchod s Ruskem,“ 
sdělil Jan Mládek, ministr průmyslu 
a obchodu ČR. Zástupci politických 
reprezentací včetně velvyslanců Rus-

český byznys chce v rUskU 
pokračovat
ČESKý bYzNYS ChCE v RuSKu POKRaČOvat, PřIPRavují SE NOvé 
dOhOdY v RuSKýCh REgIONECh. tOtO ujIštěNí zazNěLO Na 
buSINESS dNI RuSKé fEdERaCE v bRNě.

ka v ČR a České republiky v Moskvě 
podpořili obchodní spolupráci mezi 
regiony Ruska a Českou republikou 
a potvrdili důležitost Ruska jako ob-
chodního partnera České republiky.  
Více než 250 zástupců klíčových 

českých exportérů, zástupců vlády 
a jejich ruských současných
a potencionálních partnerů se shodli 
na nutnosti pokračování v obchod-
ních vztazích s Ruskem. Georgij 
Kalamanov, náměstek ministra 
průmyslu a obchodu Ruské federace, 
ve svém vystoupení zdůraznil mož-
nosti zachování obchodní bilance 
s Ruskem i prostřednictvím spo-
lečného působení na trzích třetích 
zemí a Euroasijské unie. „Ruský 
trh přináší nejen velké možnosti 
dodávek pro vnitřní potřebu země, 
ale v zásadě umožňuje i přesah na 
trh Euroasijské unie a tady už dle 
mého názoru vstupují jiná čísla, 
řádově větší objemy, máme nad čím 
pracovat,“ uvedl Georgij Kalamanov 
na Business dnu Ruské federace 
Komory SNS v Brně. „Jsme rádi, 
že je v Brně silné zastoupení ruské 
delegace. Ruský Business den je tak 
platformou setkání zástupců vlády 
a byznysu pro jednání, pokračování 
v kontraktech, komunikaci nových 
obchodních případů s cílem zvrátit 
trend letošního propadu exportu do 
Ruska,“ doplnil ministr průmyslu 
a obchodu Jan Mládek. 
Početnou delegaci ruských regionů, 
zástupců regionálních obchodně-

■ Přes 250 zástupců významných 
ruských i českých podniků a zástupců 
státní správy obou zemí se zúčastnilo 
business dne Ruské federace, který 
tradičně na brněnském veletrhu MSv 
pořádá Komora SNS. 
■ Nové exportní a investiční možnosti 
mají české firmy ve Sverdlovské 
a uljanovské oblasti, kde se do konce 
roku chystá uzavření reálných kontraktů.
■ delegaci ruských regionů soustředila 
Ruská obchodně-průmyslová komora, 
na brněnském veletrhu si pronajala 
plochy rozsahem 200 m2.
■ business den Ruské federace 
v brně se stal diskusní platformou 
o hospodářských vztazích českých 
firem se zástupci šesti ruských regionů, 
tří ekonomických zón, dvou Korporací 
regionálního rozvoje a řady významných 
ruských podniků jako OMz, Ruské 
železnice RŽd či  Rosatom.
■ akci navštívilo více než 80 ruských 
delegátů.

jeho Excelence 
Sergej Kiselev, 
velvyslanec Rf v ČR

jiří demiš, 
předseda 
představenstva 
Komory SNS

jan Mládek,
ministr průmyslu 

a obchodu
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-průmyslových komor Ruska a eko-
nomických zón vedla na veletrhu 
Obchodně průmyslová komora RF. 
Českou nabídku v programu Byznys 
dne předkládaly Česká exportní 
banka a státní pojišťovna exportu 
EGAP. „K útlumu českého expor-
tu do Ruska v posledním roce sice 
došlo, EGAP ale vždy deklaroval, že 
nadále pokračuje v pojišťování ex-
portu, i když s velkou obezřetností,“ 
řekl Jan Procházka, generální ředitel 
EGAP.

češi a nové projekty 
v ruských regionech
Nové exportní příležitosti chystají 
pro české firmy dvě ruské adresy 
v Sverdlovské oblasti. Do konce 
roku budou uzavřeny dvě nové 
obchodní smlouvy: jde o dohody, 
které podpoří státní agentura EGAP. 
Významným českým dodavatelem 
do Sverdlovské oblasti je brněnská 
ALTA, které patří i jedna z budou-
cích zakázek, dodávky pro  VSMPO-
-AVISMA. Další příležitostí může 
být vývoz výztuží a dopravníků pro 
důlní průmysl. Ve Sverdlovsku je zá-

jem i o TOS Varnsdorf. Ten s ruským 
protějškem chystá celkovou investici 
ve výši 3,15 miliardy rublů. Jde o vý-
stavbu výrobního závodu s kapacitou 
až 120 strojů ročně. Hotovo má být 
v roce 2017, nyní běží druhá etapa 
výstavby. O ruský region se zajímá 
i Šmeral Brno, který vede rozhovory 
o výstavbě závodu pro automobilo-
vé komponenty. Thermona míří do  
uralského Krasnoufimska, rozpravu 
vede o výstavbě plynových kotelen 
a infrastruktury pro potřeby tamních 
domácností. 

české firmy mají zájem 
o uljanovskou oblast
„Za první polovinu letošního roku 
získala oblast 378 milionů dolarů od 
zahraničních investorů,“ zdůraznil 
v Brně během ruského byznysového 
dne Sergej Vasin,  ředitel Korporace 
rozvoje Uljanovské oblasti. Potvrdil 
také zájem o spolupráci s Českou 
republikou a zdůraznil možnosti 
společných podniků a lokalizace. 
„Máme značné pobídky pro zahra-
niční investory, se zástupci české-
ho byznysu předběžně jednáme 
o možnostech lokalizace výroby na 
našem území. Jde především o oblast 
strojírenského průmyslu. Dříve při-
cházeli investoři s výrobou do Ruska 
a počítali především s uspokojením 
poptávky Ruska a celní unie, tedy 
Kazachstánu a Běloruska. Nyní se 
situace změnila: díky devalvaci rublu 
je výroba v Rusku výhodnější a roz-
pracovávají se možnosti reexportu,  
tedy společného hledání a dobývání 
třetích trhů,“ dodal Sergej Vasin. 
„Od začátku zavedení sankčního 
dialogu jsem tvrdil, že ekonomické 
sankce nikdy nevyřešily politický 

komora sns v číslech 

13. ročník bUsIness dne rUské 
federace uspořádala Komora SNS 
v rámci MSv v brně.
150 významných českých fIrem 
tvoří členskou základnu Komory SNS.
100 podnIkatelských mIsí 
samostatně a nebo v doprovodu  
státních představitelů organizovala 
a spoluorganizovala Komora SNS. 
257 konferencí komory sns 
podpořilo navázání obchodních vztahů 
mezi českými a východními podnikateli. 

frantIšek masopUst: čísla jasně UkazUjí, že na sankční polItIce eU versUs rUsko 
prozatím hospodářsky profItUjí především spojené státy.
„zahraniční obchod Ruska a Evropy zaznamenal loni významný pokles, a to téměř desetiprocentní. hospodářská 
výměna s amerikou v minulém roce se naopak zvýšila. vzájemný obchod Ruska a uSa stoupl o šest procent, přičemž 
export z uSa do Rf se zvedl o 12 procent a ruský se snížil o čtyři procenta,“ konstatoval františek Masopust, výkonný 

ředitel Komory SNS. „Pro dokreslení situace ekonomických dopadů a rozdání karet v obchodních vztazích v době krize 
uvedu několik čísel. dovoz ze zemí Eu do průmyslově rozvinutého uralského federálního okruhu v roce 2015 se propadl 

o 47 procent. Česká republika je na tom o něco „lépe“: náš dovoz spadl o „pouhých“ 33 procent,“ uvedl Masopust. Podle něj 
jsou alarmující čísla hospodářské výměny Ruska a uSa. „K zamyšlení mne vedou následující čísla: dovoz z uSa do tohoto federálního okruhu, 
který patří k těm nejrozvinutějším z hlediska průmyslové základny, mezitím vzrostl o 47 procent,“ řekl františek Masopust.  

problém. Dnes jejich ekonomické 
dopady cítí jak Evropa, tak Rusko,“ 
řekl František Masopust, výkonný 
ředitel Komory SNS. Jednotlivé 
země se snaží tento nepříznivý vývoj 
zvrátit. „Maďaři, Rakušané, Španělé 
i Slováci a další pokračují v setkává-
ních na bázi mezivládních obchod-
ně-ekonomických komisí, která se 
v česko-ruských vztazích již tři roky 
nekonala. Na regionální úrovni 
ale dostávají české firmy i oficiální 
podporu. Jsou to Společné pracovní 
skupiny, které ve vztahu k vybraným 
regionům zastřešuje MPO ČR. 
V oblasti spolupráce s ruskými regio-
ny do určité míry supluje mezivládní 
komisi právě Komora SNS se svými 
misemi,“ dodal Masopust. Zájem 
o spolupráci Ruska a České republiky 
potvrzuje i obchodní rada Ruské fe-
derace v České republice. „Rozjedna-
né dohody českých firem, nehledě na 
sankce, dokazují význam Ruska jako 
obchodního partnera České repub-
liky. Jsme připraveni individuálně 
sledovat případy exportérů a pomá-
hat odstraňovat bariéry v Rusku,“ 
uvedl obchodní rada Ruské federace 
v České republice Sergej Stupar. ■

georgij 
Kalamanov,

náměstek 
ministra 

průmyslu 
a obchodu Rf
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■ jan mládek, 
ministr průmyslu a obcho-
du české republiky
Letošní rok byl obtížný. Přes sankce 
a problémy s nimi spojené se nám 
podařilo udržet obchod s Ruskem. 
V poslední době se aktivně rozvíjí 
přímá spolupráce českých společ-
ností s ruskými regiony. Dnes jsou 
zvláště intenzivní se Sverdlovskou 
oblastí, Tatarstánem, Moskvou, 
Baškirií, Kalužskou a Leningradskou 
oblastí. Jsme rádi, že je v Brně silné 
zastoupení ruské delegace. Ruský 
Business den je platformou setkání 
zástupců vlády a byznysu pro jednání 
a pokračování v kontraktech tak, 
abychom zvrátili trend poklesu hos-
podářské výměny a vykomunikovali 
nové byznysy. Rusko nebude moci 
pokračovat v politice závislostí na 
exportu energií, což bude znamenat 
industrializaci, a já si myslím, že tam 
bude mnoho obchodních příležitostí. 

■ georgij v. kalamanov, 
náměstek ministra 
průmyslu a obchodu 
ruské federace
Ruský trh přináší nejen velké mož-
nosti dodávek pro vnitřní potřebu 
země, ale také umožňuje přesah na 

zaznělo na bUsIness dnI rUské 
federace v brně

trh Euroasijské unie a tady už dle 
mého názoru vstupují jiné, značně 
vyšší částky, větší objemy. Máme nad 
čím pracovat. Musíme velmi pozorně 
rozpracovat naši spolupráci ve sféře 
realizace produkce Ruské federace ve 
třetích zemích. Zde bychom moh-
li určit synergii na nejbližší dobu 
a podívat se na ty trhy, kam bychom 
mohli přijít společně. Příležitostí 
v tomto směru je mnoho, jsme při-
praveni spolupracovat a podporovat. 
Ačkoli se absolutní čísla vzájemné 
obchodní výměny v průběhu po-
sledního roku snižovala, neznamená 
to, že se oboustranná spolupráce 
v klíčových odvětvích zmenšuje. Pře-
cházíme do stádia vytváření společ-
ných podniků a lokalizace výroby na 
ruském území. 

■ františek masopust, 
výkonný ředitel komory 
pro hospodářské styky se 
zeměmi sns
Jsem rád, že byl EGAP stabili-
začním prvkem českého exportu 
v turbulentní době devalvace rublu 
a tržních změn. I přesto export do 
Ruska nikdy nezastavil a pokračuje 
projednávat případy českých expor-
téru do Ruska. Od začátku zavedení 

sankčního dialogu jsem tvrdil, že 
ekonomické sankce nikdy nevyřešily 
politický problém. A co tu máme 
dnes po více než roce? Ekonomické 
dopady cítí jak Evropa, tak Rusko. 
Maďaři, Rakušané a další pokračují 
v setkáváních na bázi mezivládních 
obchodně-ekonomických komisí, 
která se v česko-ruských vztazích 
nedaří už tři roky zorganizovat. Ob-
chodní výměna Sverdlovské oblasti 
s Rakouskem se přitom v minulém 
roce zvýšila o 90 procent.

■ alexej v. orlov, první 
místopředseda vlády 
sverdlovské oblasti, mini-
str investic a rozvoje so
Do regionu aktivně investují nejen 
ruské společnosti, ale i velké mezi-
národní korporace. Chtěl bych vám 
připomenout, že významným čes-
kým projektem v oblasti je společný 
podnik s českou TOS Varnsdorf. Na 
konci roku 2013 došlo ke slavnostní-
mu otevření montážní výroby strojů 
společného česko-ruského podniku 
TOS Varnsdorf a KR Group. Tento 
projekt se bude aktivně rozvíjet.  
Sverdlovská oblast má pozitivní 
zkušenosti s mezinárodním obchod-
ním partnerstvím, má veliký zájem 

byznys den Ruské federace se
i letos tradičně konal v Rotundě na  

brněnském výstavišti
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na rozvoji již existujících vazeb a na 
vytváření dalších příkladů takového 
partnerství. S Českou republikou 
máme historické vazby a zkušenos-
ti, budeme podporovat obchodní 
vztahy.

■ ildar r. mingaleev, ná-
městek ministra průmys-
lu a obchodu republiky 
tatarstán
Česká republika je již mnoho let 
jedním z klíčových zahraničních 
ekonomických partnerů Republiky 
Tatarstán. V roce 2014 oboustranný 
obchodní obrat dosáhl 139 miliónů 
dolarů. V roce 2012 pak činil 223 
miliónů dolarů. Díky naší spoluprá-
ci běží dnes v Tatarstánu realizace 
řady projektů. Úspěchů jsme dosáhli 
především v oborech jako letectví, 
konkrétně je to spolupráce dceřiné 
společnosti kazaňského vrtulníkové-
ho závodu OOO Vysota s podnikem 
Velká Bíteš. Velká Bíteš taktéž spolu-
pracuje s experimentální konstrukč-
ní kanceláří Simonova a v současné 
době dodává motory pro bezpilotní 
cíle, rozjednán je projekt lokalizace 
těchto motorů. Ve farmaceutické 
oblasti se staví výrobna léčivých pre-
parátů ve formě mastí a gelů. Staví 
se také bio-farmaceutická laboratoř 
pro Kazaňskou federální univerzitu. 
V oblasti energetiky máme rozjed-

nané projekty s českou skupinou 
Alta Invest. V oblasti strojírenství je 
rozpracována řada významných pro-
jektů českých firem například Jiho-
stroj a.s.. či Kovosvit MAS, se kterým 
projednáváme možnost organizace 
regionálního servisního centra MTE 
Kovosvit MAS na bázi společnosti 
OOO Vysota a také projekt licenční 
montáže strojů z linie MAS na území 
Republiky Tatarstán.

■ sergej k. stupar, 
obchodní rada ruské fe-
derace v české republice
Rozjednané dohody českých firem, 
nehledě na sankce, dokazují význam 
Ruska jako obchodního partnera 
České republiky. Obchodní případy 
pojištěné u EGAP míří do regionů 
s českou referencí, pro Sverdlovskou 

oblast i Čerepovec nejsou české 
technologie novinkou. Jsme připra-
vení individuálně sledovat případy 
exportérů a pomáhat odstraňovat 
bariéry v Rusku. Proto vítáme inten-
zivní aktivity EGAP v pokračování 
obchodu s RF. V Brně byly rozjed-
nány a dohodnuty plány realizace 
rusko-českých projektů za celkem 40 
miliard rublů. Mimo jiné v oblasti 
farmaceutiky a strojírenství. Objevil 
se také nový směr spolupráce v ob-
lasti výroby dřevoobráběcích strojů, 
včetně výroby vysoce výkonných pil 
v Rusku.

■ vladimír remek, 
velvyslanec české 
republiky v rf
Můžete se spolehnout na to, že české 
velvyslanectví v maximální míře 
podpoří projekty jak Komory, tak 
jednotlivých firem nebo uskupení, 
které podporujeme při různých pří-
ležitostech. Za poslední rok se nám 
docela osvědčilo to, že pořádáme 
prezentace jednotlivých oblastí u nás 
na úřadě. Vždy to znamená násled-
nou misi do té konkrétní oblasti. 
Začali jsme krátce poté, co jsem 
nastoupil s Nižegorodskou oblastí, 
pak následovala Ťumenská, Rostov-
ská. Chystáme na podzim návštěvu 
tulské oblasti.

■ andrej a. besedin, 
prezident uralské 
obchodně-průmyslové 
komory
Česká republika je unikátní ev-
ropskou zemí – daří se jí nejen 
uchovávat tempo vzájemné spo-
lupráce a rozvíjení obchodních 
vztahů, podniká také úsilí, která 
jsou bezprecedentní. Velmi si toho 
ceníme. V první řadě se to projevuje 
na úrovni vedení země a pozice vá-
ženého pana prezidenta Zemana. To, 
že spojnicí mezi oběma zeměmi je 
člověk tolik vážený v Rusku, hrdina 
SSSR, letec-kosmonaut Vladimír 
Remek, demonstruje přátelský vztah 
jedné země k druhé. Byznys na to 
vždy slyší. Celkově zaznamenala 

vladimír 
Remek,

velvyslanec  
ČR v Rf

Sergej Stupar (vpravo), 
alexej Orlov (vlevo)
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vloni Sverdlovská oblast 40procentní 
pokles obchodní výměny se zeměmi 
EU. Za stejné období obchodní obrat 
oblasti s USA vzrost o 220%. Nespletl 
jsem se – vzrostl o 220%. Pokles 
o 40 % obchodní výměny se zeměmi 
EU během prvního pololetí 2015 
a přesně o tolik nárůst obchodní vý-
měny s USA. Krom toho zde máme 
Čínu, která fakticky dnes expanduje 
a obsazuje opuštěná místa, u nichž 
si řada zemí myslí, že se teď zastaví 
na pauzu a pak se vrátí k ekono-
mickému dialogu. Tyto příležitosti 
máme pro Čínu, Jižní Koreu, aktivitu 
projevuje Mexiko, obrovským tem-
pem roste spolupráce s Jihoafrickou 
republikou. 

■ vadim titov, viceprezi-
dent rosatom interna-
tional network jsc pro 
střední evropu 
Letošní rok slaví ruský jaderný 
sektor 70 let od svého vzniku, český 
si připomná 60 let. Zvláště bych chtěl 
zdůraznit, že v průběhu všech těch 
60 let se jaderný průmysl v Čechách 
vytvářel ve spolupráci s ruskými ex-
perty, čeští specialisté se zase zaslou-
žili o rozvoj a zdokonalování ruských 
jaderných technologií. Obzvláště to 
platí v případě našeho základního 
technologického řešení: reaktory 
typu VVER (které pohánějí české 
jaderné elektrárny Temelín a Duko-
vany, pozn. red.). Chci poznamenat, 
že čeští dodavatelé jsou jedněmi 
z klíčových pro projekty Rosatom, 
které se dnes realizují nejen v Rusku.

■ sergej j. kuzeněv, pově-
řený prezident obchod-
ně-průmyslové komory 
jaroslavské oblasti
Jsem připraven potvrdit slova mého 
kolegy z Jekatěrinburgu. My také 
dnes pozorujeme zajímavou tendenci 
– růst obchodního obratu se Spoje-
nými státy. Ten není v našem případě 
dvojnásobný. V Jaroslavské oblasti je 
14násobný. Přičemž neroste kvůli ci-
garetám a virginskému tabáku. Roste 
na vysoce technologických plyno-

vých parních turbínách. Ve městě 
Rybinsk byl před půl rokem otevřen 
závod produkující plynové turbíny 
s vysokými výkony. Už jsou podepsá-
ny pevné smlouvy o dodání turbín 
se společností Rosněfť pro elektrárny 
na Dálném východě. Slavnostního 
otevření se zúčastnil osobně prezi-
dent General Electric a Igor Sečin, 
šéf ruského koncernu Rosněft. Bez 
ohledu na jakékoli sankce. 
V případě Jaroslavské oblasti se snaží 
nezůstat pozadu také Francouzi. Už 
deset let skupina Safran SA společ-
ně s rybinským závodem leteckých 
motorů vyrábí motory do letadel, 
určených pro středně dlouhé lety. 
Dodávají se společnostem jako  

Bombardier nebo Embraer a instalují 
se do letadel po celém světě. Na otáz-
ku z letošního technologického fóra 
v Jaroslavské oblasti „Jak nahlížíte 
na sankce?“ Francouzi odpověděli – 
Velmi jednoduše. Naše střednědobá 
perspektiva plánování je sedm let. 
Tam sankce nemáme. Nemůžeme si 
dovolit na úkor zájmů společnosti 
uspokojovat politické zájmy našich 
reprezentantů. Proto také zvýšili pro-
dukci motorů o 40 procent, vycházeli 
z dodatečných výhod poskytnutých 
změnou měnového kurzu.

■ efim n. rozenberg, první 
náměstek generálního 
ředitele oao niias, dcery 
rŽd
V aktuálních podmínkách může 
být velmi dobrým nástrojem pro 
rozvoj mezinárodní kooperace 
společné úsilí v oblasti inovačních 
technologií, jako například apli-
kace inteligentních řešení ve sféře 
dopravní logistiky a řízení dopravy 
za použití satelitní navigace a pokro-
čilých technologických řešení. Blízká 
spolupráce vědecko-výzkumných za-
řízení našich zemí může být silným 
stimulem pro rozvoj rusko-českých 
obchodních vztahů. Dopravní sektor, 
se kterým obě země mají bohaté 
zkušenosti, se může stát dobrým 
tahounem rozvoje naší podnikatelské 
spolupráce. ■

vadim titov,
viceprezident 

Rosatom 
International 

network jSC pro 
střední Evropu

Ildar Mengalejev,
náměstek Ministra 

průmyslu a obchodu 
Republiky tatarstán
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N 

ejvětším případem je 
zakázka za téměř 3 
mld. korun,  kte-
rou získala česká 
inženýrská firma 

Chemoproject Nitrogen. Jde o pro-
jektování a modernizaci chemičky na 
výrobu hnojiv pro ruskou společnost 
Phos Agro v ruském Čerepovci.
  „K útlumu českého exportu do 
Ruska v posledním roce sice došlo, 
EGAP ale vždy deklaroval, že nadále 
pokračuje v pojišťování exportu, 
i když s velkou obezřetností. Nové 
obchody musejí  mít přiměřené 
riziko – proto spolupracujeme 
s 15 systémovými bankami Ruska 
a podporujeme obchody se silnými 
ruskými partnery, kteří mají příjmy 
i v jiné měně než pouze v rublech,“ 
doplnil Jan Procházka. Právě Phos 
Agro splňuje základní kritérium 
pojištění – jde o silný ruský subjekt 
s mezinárodním ratingem, význam-
ným postavením na světovém trhu 
a s podstatnými příjmy v zahraniční 
měně. Financující bankou je v tomto 
případě UniCredit.
EGAP má v současné době roz-
jednaných dalších 10 obchodních 
případů do Ruska, ve finální fázi 
pojištění jsou přitom dva vývozy do 
Sverdlovské oblasti.  Jde o dodávku 

jan procházka,  generální ředItel egap
Exportní garanční a pojišťovací společnost (EgaP) v brně prezentovala své výsledky.  „za dobu, co existujeme, což je 
23 let, jsme pojistili projekty za zhruba 30 miliard amerických dolarů - 746 mld. korun a to je docela velké číslo,“ říká 
generální ředitel EgaP jan Procházka. vývoz se za historii instituce pojistil do více než stovky zemí a čítá například  
27 500 osobních automobilů, 56 letadel, 991 trolejbusů nebo 4 900 autobusů. 

více než polovina aktivit agentury spadala ještě donedávna  do Ruska. Nyní je to 23 procent. Silně narostlo angažmá 
v Republice Ázerbájdžán - na 19 %. Následuje turecko s 12- a Slovensko s 11procentním podílem. během první části 

roku  2015 agentura pojistila export za 30 miliard korun. Rozložení exportu se proměnilo. do Ruska zatím směřovalo 16,7 
% pojištěného vývozu, do Ázerbájdžánu 32,8 %. třetí nejvyšší ukazatel hlásí gruzie - necelých deset procent pojištěného exportu. téměř 
shodných sedm procent připadá na vývoz do Indie a Egypta. vloni agentura pojistila export za 47 mld. korun, pro letošek očekává ještě vyšší 
číslo. 

egap letos pojIstIl export do rUska 
za téměř pět mIlIard korUn
StÁtNí ExPORtNí POjIšťOvNa EgaP POjIStILa v LEtOšNíM ROCE ExPORt dO 
RuSKa za téMěř 5 MLd. KORuN. Na buSINESS dNI RuSKé fEdERaCE v bRNě O tOM 
INfORMOvaL gENERÁLNí řEdItEL EgaP jaN PROChÁzKa. 

12 obráběcích strojů a devíti komo-
rových pecí pro ruskou společnost 
VSMPO-AVISMA. 
Společnost VSMPO-AVISMA  je 
celosvětově jediný, plně integrovaný 
výrobce titanu, titanových výrob-
ků včetně slitin titanu, aluminia, 
magnesia a ocelových produktů. 
Společnost má monopolní postave-
ní na ruském trhu a řadí se mezi 3 
nejvýznamnější výrobce titanu ve 
světě. Její dodávky jsou zaměřeny do 
hlavních odvětví průmyslu, zejména 
do leteckého průmyslu a kosmických 
technologií. Do roku 2020 má uza-
vřeny kontrakty na dodávky např. se 
společnostmi Airbus a Boeing. Podle 
slov Jana Procházky očekává EGAP 
podpis obou smluv do konce roku. 

Mezi další projednávané případy 
pak patří například vývoz výztuží 
a dopravníků pro důlní průmysl, 
export zemědělské techniky a jedná 
se i o dodávce souprav pro metro 
v Petrohradu.
Generální ředitel EGAP Jan Pro-
cházka na MSV v Brně upozornil na 
tři velké problémové případy, které 
nyní pojišťovna intenzivně řeší. Jde 
o projekty elektráren Krasavino 
a Salechard a dále o dořešení kauzy 
společností UralVagonZavod.
 EGAP má ve svém portfoliu celkem 
106 obchodních smluv s ruskými 
partnery, ve spolupráci s financující-
mi bankami je individuálně sleduje. 
„Od začátku letošního roku bylo 20 
smluv úplně splaceno, ve druhém 
čtvrtletí EGAP zaevidoval splátky 
z Ruska ve výši téměř 3 mld. korun.
Celkem 33 případů pojišťovna muse-
la nebo bude muset restrukturalizo-
vat. „Důvodem je především propad 
rubu a oslabení ruské ekonomiky,“ 
dodal Jan Procházka. EGAP indi-
viduálně sleduje obchodní případy 
v Rusku, jejichž nesplacená hodnota 
představuje stále více než 45 miliard 
korun. Podle Procházky je proto na 
místě maximální obezřetnost, rizika 
spojená s řešením řady starších pří-
padů jsou stále poměrně vysoká. ■

jan Procházka,
generální 

ředitel EgaP
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O 

d zrodu jaderného 
průmyslu v Če-
chách uplynulo letos 
v červnu 60 let. Fy-
zicky zahájil jaderný 

průmysl ČSR výrobu v následujícím 
roce 1956. Společnost Škoda JS tehdy 
spustila práce na projektu jaderné 
elektrárny Jaslovské Bohunice A1. 
První československé jaderné elek-
trárny s reaktory typu VVER byly 
postaveny plně svépomocí místními 
podniky a úřady.
Ze Sovětského svazu byl dodán 
pouze projekt, na bázi kterého divize 

atomová kronIka
hIStORIE ČESKO-RuSKýCh vztahů v jadERNéM PRůMYSLu SE PíšE uŽ šEdESÁt LEt.

Ústavu jaderného výzkumu Energo-
projekt Praha připravila dokumen-
taci pro jeho naplnění. Díky takové 
kooperaci při výstavbě reaktorů typu 
VVER a spolupráci s tehdejšími so-
větskými podniky se Československo 
rychle dostalo mezi lídry v oblasti 
výroby technického vybavení pro 
jaderný průmysl. Podobný úplný cy-
klus výroby dnes umí zvládnout jen 
několik zemí na světě. Ke konci 20. 
století československý průmysl vy-
robil 24 reaktorů typu VVER, z nich 
21 zařízení VVER 440 a 3 zařízení 
VVER 1000. 

České společnosti využívají naby-
té zkušenosti. V současnosti jsou 
dodavateli pro projekty různých typů 
jaderných elektráren. Čeští výrobci 
jsou také jedněmi z nejdůležitějších 
hráčů pro projekty Rosatomu, které 
se realizují nejen v Rusku, ale i všude 
po světě. „Jde například o výstavbu 
Novovoroněžské II JE – na světě 
první jaderné elektrárny generace 
3+, která odpovídá všem post-fuku-
šimským bezpečnostním požadav-
kům a kde se letos očekává spuštění 
prvního bloku. Běží projekt výstavby 
Leningradské II JE – mezi dodavateli 

jaderná elektrárna dukovany

Ing. mIroslav fIala, generální ředItel škoda js
Miroslav fiala, který řídí významnou ruskou akvizici společnosti škoda jS, spojil s touto firmou celý profesní život. začínal  
v 70. letech jako projektant v jaderné divizi koncernu šKOda a následně se účastnil výstavby všech československých 
jaderných elektráren, pro které společnost vyrobila kompletní reaktory.  Od roku 2006 zastává funkci generálního 
ředitele, od stejného roku je i předsedou představenstva společnosti. 

Společnost škoda jS patří ke světové špičce jaderného odvětví. firma vyrobila 24 kompletních reaktorů vytvořených 
podle ruského projektu s technologií vvER. zaměstnanci šKOda jS přispěli do projektu některými zlepšeními a vynálezy. 

velká řada českých podniků se podílela na výrobě, montáži, spouštění a uvádění do provozu jakož i na obsluze těchto 
zařízení. Počátky aktivit v jaderné energetice ve společnosti škoda se datují rokem 1956. v roce 1957 se na území dnešní České republiky 
rozběhl první jaderný reaktor tehdy sovětské technologie. ten byl spuštěn v Ústavu jaderného výzkumu v řeži u Prahy. 
v roce 1970 byla podepsána smlouva mezi SSSR a ČSSR o spolupráci při výstavbě a uvedení do provozu dvou bloků vvER v slovenských 
jaslovských bohunicích. Mezitím zahájila jaderná divize koncernu škoda práce na výstavbě první jaderné elektrárny s ruskými tlakovodními 
reaktory na Slovensku v jaslovských bohunicích. tlakovodní reaktor s technologií vvER se stal společnou základnou rozvoje jaderné 
energetiky obou zemí. 
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ocenění
SOuČÁStí  buSINESS dNE RuSKé fEdERaCE bYLO 
SLavNOStNí PřEdÁNí PaMětNíCh MEdaILí za PříNOS 
v ObLaStI ObChOdNě-EKONOMICKé SPOLuPRÁCE MEzI 
ČESKOu REPubLIKOu a RuSKOu fEdERaCí.

T 

oto ocenění česko-
-ruské Mezivládní 
komise pro hospodář-
skou, průmyslovou 
a vědeckotechnickou 

spolupráce za zásluhy o rozvoj česko-
-ruských obchodních vztahů převzali 
významní představitelé obchodu 
a podnikání z obou zemí. Vyzna-
menáni byli také velvyslanci České 
republiky v Ruské federaci a Ruské 
federace v Čechách. In memoriam 
byl připomenut dlouholetý tajem-
ník české části mezivládní komise 
Jan Hroník. „Oficiální obchodní 
vztahy mezi našimi zeměmi existují 
90 let. V této souvislosti, z rozhod-
nutí česko-ruské mezivládní komise 
pro hospodářskou, průmyslovou 
a vědeckotechnickou spolupráci, byla 
zřízena jubilejní medaile, věnovaná 
této události. Rozhodnutím vedení 
naší mezivládní komise pokračujeme 
v tradici započaté v Jekatěrinburgu 
před nějakou dobou a oceňujeme 
tímto jubilejním vyznamenáním 
nejvíce aktivní účastníky obchodně 
ekonomické spolupráce mezi Ruskou 
federací a Českou republikou,“ uvedl 

při předávání pamětních medai-
lí Sergej Stupar, který moderoval 
předávání medailí z rukou náměstka 
ministra průmyslu a obchodu Ruské 
federace Grigorije Kalamanova 
a ministra průmyslu a obchodu Jana 

jsou zde společnosti  Sigma Group, 
Arako či Vítkovice, a celková suma 
zakázek se vyšplhala na 156 miliónů 
korun,“ řekl na ruském byznysovém 
dni v Brně Vadim Titov, viceprezi-
dent společnosti Rosatom Internatio-
nal Network JSC pro střední Evropu.  
„V rámci výstavby jaderné elektrárny 
Kudankalam v Indii se společnosti 
z České republiky podílely na kon-
traktech za přibližně jednu miliardu 
korun,“ dodal Titov.  
Jedním z klíčových podniků je od 
samého počátku jaderného průmyslu 
v České republice společnost Škoda 

JS. Na její bázi započala realizace 
jaderného programu ve východní 
Evropě a první reaktory sovětského 
typu VVER se osvojovaly a vyráběly 
právě na kapacitách Škody. Pakš 
v Maďarsku, Jaslovské Bohunice, 
Dukovany, Mochovce, Temelín – 
všechny tyto jaderné elektrárny se 
stavěly na bázi zařízení od společ-
nosti Škoda JS, která je momentálně 
nejenom dodavatelem jaderného 
zařízení, ale i významným poskyto-
vatelem inženýrských řešení, servisu 
a dalších služeb.
V roce 2004 se společnost Škoda JS 

stala součástí ruské OMZ Group. 11 
let spolupráce charakterizuje starší 
viceprezident OMZ Igor Molibog 
jako úspěšné a výhodné pro obě 
strany. „Škoda JS dnes realizuje četné 
projekty - například obnovu systému 
kontroly a řízení v jaderné elektrárně 
Dukovany, dostavbu 3. a 4. bloku 
jaderné elektrárny Mochovce na 
Slovensku nebo také vše spojené se 
zpracováním a uskladněním vyhoře-
lého paliva. Počínaje regály a kontej-
nery, až po vybavení pro vyzvednutí 
a likvidaci senzorů z reaktorů – to 
vše dnes dělá Škoda JS.“ ■

Mládka. Uznání převzalo v Brně osm 
zástupců podnikatelsko-politických 
kruhů česko-ruské hospodářské spo-
lupráce, včetně generálního ředitele 
a předsedy představenstva firmy 
ŠKODA JS Ing. Miroslava Fialy. ■

j. Mládek, g. Kalamonov, M. fiala (zleva)
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I 

s přispěním Komory SNS 
se v desetiletém horizontu 
hospodářské vztahy s Ruskem 
zvýšily desetinásobně. V sou-
časné době podnikatelské 

a vládní mise Komory SNS do rus-
kých regionů v mnohém suplují me-
zivládní komise pro hospodářskou 
spolupráci. Na zvýšení obchodní 
bilance mezi zeměmi se významnou 
měrou podílely přímé vazby na ruské 
regiony a zapojení českých firem do 
projektů modernizace průmyslové 
základny, které zadávají regionální 
vlády a podniky. 

kaluŽská oblast
V Kalužské oblasti se vyrobí jedenáct 
procent všech prodaných automo-
bilů v Rusku. Ekonomika regionu je 
vyvážená: všechny sféry se rozvíjejí 
úměrně. Oblast má kvalifikovanou 
pracovní sílu, různorodý průmyslový 
potenciál a vysoké vědecké možnosti. 
V počtu vědeckých a výzkumných 
pracovníků patří oblast do první 
pětice regionů RF. Ve více než 40 vě-
deckých organizacích pracuje asi 12 
000 osob. Nachází se zde technopolis 
Obninsk s komplexem vědecko-vý-
zkumných institutů experimentální 
fyziky a fyziky atmosféry. Ve strojí-
renství působí více než 900 podniků 
(59 velkých a středních, přes 800 
malých a 5 společných podniků). 
Značná část investic automobilového 
koncernu připadá na českou Škodu 
Auto. Do roku 2018 hodlá němec-
ký koncern v Rusku investovat 1,2 
miliard EUR. Impulzem pro spuš-
tění výroby v Kaluze byla rostoucí 

představUjeme klíčové zájmové regIony 
česko-rUských podnIkatelských vztahů
PRIORItNíM SMěREM ROzvOjE a tRENdEM vzÁjEMNýCh ObChOdNíCh vztahů 
MEzI ČESKEM a RuSKEM jE NYNí SPOLuPRÁCE v REgIONECh. Na  tétO ÚROvNI 
SE SPOLuPRÁCI daří, NEhLEdě Na SOuČaSNé PřEKÁŽKY, udRŽEt I ROzvíjEt. 
tRENdEM SE StÁvÁ MOdEL SPOLuPRÁCE PřES SPOLEČNé POdNIKY a LOKaLIzaCE 
výRObY v RuSKu.

poptávka na vnitřním trhu a snaha 
ruské vlády zvýhodnit výrobu auto-
mobilů v zemi oproti jejich dovozu. 
Podnik v Kaluze patří v koncernu 
mezi nejmodernější, region si firma 
vybírala ze 43 kandidatur. Výroba 
modelu Rapid, spuštěná v Rusku 

v roce 2013 přišla, společnost na 150 
mil. EUR a vyžádala si 60 odborní-
ků z Německa a Čech. V letošního 
září spustil Volkswagen ve své nové 
továrně nedaleko ruského města Ka-
luga výrobu automobilových motorů. 

Vybudování závodu přišlo na 250 
miliónů dolarů a jeho kapacita je 150 
tisíc motorů ročně. Peníze půjdou 
na rozvoj výroby nových modelů 
automobilů a pokračující výrobní 
lokalizaci. Z 260 tisíc automobilů 
prodaných společností v Rusku bylo 
kolem 185 tisíc v této zemi vyrobeno.

uljanovská oblast
Oblast uzavírá TOP 5 regionů Ruska 
s největším nárůstem zahraničních 
investic. Federální statistiky řadí 
Uljanovskou oblast na 12. místo 
v pořadí hodnocení získání zahranič-
ních investic mezi regiony Ruska. Za 
první polovinu letošního roku získa-
la oblast 378 milionů dolarů od za-
hraničních investorů. Ratingy během 
posledních tří-pěti let zaručily Ulja-
novské oblasti známost v Rusku i ve 
světě. Region patří dlouhodobě mezi 
pětici nejlepších subjektů RF dle 
podmínek pro podnikání a investič-
ního klimatu. Podle žebříčku, který 

Prohlídka expozic vystavovatelů působících na česko-ruském trhu

ve středu českého zájmu je Kalužská 
oblast především kvůli zde rozmístěným 
výrobním kapacitám automobilky 
škoda. Na závodě «volkswagen group 
Rus» v Kaluze běží výroba plného cyklu 
od roku 2009. v roce 2011 závod oslavil 
300 000 vyrobených automobilů. Od 
roku 2012 je kapacita roční výroby 170 
000 automobilů. vyrábí se zde Octavia, 
fabia, Rapid. výše investice do závodního 
komplexu činila 1,3 miliard EuR.
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sestavila Světová banka, je Uljanov-
ská oblast vůbec nejlepším regionem 
Ruska z pohledu podnikatele. Během 
posledních 5 let do oblasti přišlo přes 
pět desítek společností, například 
americká Mars či asijská Bridgesto-
ne-Mitsubishi. Podle výsledků prů-
zkumu mezi německými podnikateli, 
který pořádá německá obchodní 
komora, se Uljanovská oblast sta-
bilně začleňuje do trojice nejlepších 
regionů pro podnikání v Ruské fede-
raci. Podíl strojírenského průmyslu 
na celkovém hospodářství regionu 
je v Rusku pátý největší. Územím 
prochází hustá síť potrubní dopravy, 
především plynovody a ropovod 
„Družba“ se stanicí na přečerpávání 
ropy. V roce 2014 činila hospodářská 
výměna regionu s Českou republikou 
35 482 000 dolarů. Český vývoz do 
oblasti se přitom pohyboval okolo 34 
miliónů a tvořil tak 7,6 % z celko-
vého importu Uljanovské oblasti 
v minulém roce.

sverdlovská oblast
Sverdlovská oblast je významný 
dopravní uzel Ruska - prochází tudy 
železniční, automobilové a letecké 
trasy celostátního významu, včetně 
Transsibiřské železniční magistrály. 
Hustota železniční a silniční sítě je 
nad státním průměrem. V Jekatěrin-
burgu se nachází třetí nejvytíženější 
ruské mezinárodní letiště Kolcovo.  
Dvanáct procent železářského a oce-
lářského průmyslu Ruské federace 
je soustředěno právě v Sverdlovské 

oblasti. Fungují železné i měděné 
doly a význam získává i dřevozpra-
cující průmysl. Sverdlovská oblast je 
jedním z nejvýznamnějších regionů 
českého zájmu. Obchodní výměna 
mezi regionem a Českou republi-
kou činila v minulém roce přes 236 
milionů dolarů. Česká republika je 
tradiční partner, patří jí 14. příčka 
v pořadí zahraničních investorů. 
Obchodní výměna klesla vloni o 12 

procent, celý český export se propadl 
o 36 procent. V centru regionu, v 
městě Jekatěrinburgu, funguje Gene-
rální konzulát ČR a je zde i zastou-
pen CzechTrade. Ten vydal v roce 
2014 do ČR zhruba 36 tisíc víz. 
Spolupráci českých firem s regionem 
podporuje také MPO, které spolu s 
vládou Sverdlovské oblasti pracuje ve 
společné pracovní skupině. Předsedá 
jí Václav Petříček, místopředseda 
Komory SNS. 
Na strojírenském veletrhu MSV 
v Brně byla oblast zastoupena hned 
18 experty a podnikateli, šéfové dele-
gací vystoupili v programu Business 
dne Ruské federace v Brně. O tom, že 
se spolupráce s českými firmami roz-
šiřuje, svědčí diskuze o české účasti 

na projektu slévárny závodu Poli-
met. Ten teď hledá ekonomického 
partnera a dlouhodobě spolupracuje 
s českými dodavateli. Roste také turi-
stický ruch - Češi začínají objevovat 
přírodní krásy Uralu. 

tatarstán
Tatarstán je nejbohatší republikou 
Ruska. Životní úroveň je zde zhruba 
čtyřikrát vyšší, než je ruský průměr. 
Země disponuje mnoha klíčovými 
průmyslovými odvětvími – petro-
chemií, strojírenstvím, automobilo-
vým i leteckým průmyslem. Vyrábějí 
se zde např. nákladní automobily Ka-
maz, civilní letouny Tupolev Tu-124, 
vrtulníky Mil Mi-17 či nadzvukové 
bombardéry Tu-22. Záběr spolupráce 
obou zemí je široký - jsou to oblasti 
aviatiky, farmacie či strojírenství. ■

Češi jsou na urale známí 
jako strojaři, výrobci 

letadel, dodavatelé 
energetických celků. Platí to 
i naoPak. sverdlovské ugmk, 

významný ruský investor, 
vlastní kunovického 
výrobce letadel l410.

S. Stupar, a. Orlov 
(zprava doleva)

česko-tatarské vztahy
S regionem se udržují pravidelné 
bilaterální vztahy a reciproční 
státní návštěvy. během vystoupení 
na ruském business dni v brně to 
potvrdil náměstek ministra průmyslu 
a obchodu Republiky tatarstán Ildar 
Mingaleev. vzájemný obchodní obrat 
vloni dosáhl 138 mil. dolarů. Export 
z Čech do tatarstánu z toho činil 78 
miliónů dolarů. Prezident významného 
ruského regionu Rustam Minnichanov 
navštívil Českou republiku v září 
minulého roku. Mezi republikou a 
českým jihomoravským krajem byla 
podepsána vzájemná dohoda a minulý 
rok proběhly dvě oficiální návštěvy. 
Pozvání prezidenta na reciproční 
návštěvu z české strany přijal ministr 
průmyslu a obchodu jan Mládek. 

Expozice tatarstánské 
na MSv 2015
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rUsko Uvedlo technologIckoU novInkU 
v systémU řízení vlaků, vyUžívá 
specIfIckých satelItních technologIí
důLEŽItýM téMatEM běhEM buSINESS dNE RuSKé fEdERaCE Na 
MSv-2015 bYLa SPOLuPRÁCE ObOu zEMí v ObLaStI ŽELEzNIČNí 
dOPRavY a MOdERNIzaCE jEjICh Sítí. 

R 

uské železnice 
v poslední době 
prochází intenziv-
ním inovačním 
vývojem, což se 

odrazilo jak na produktivitě 
práce, tak na průměrném 
vytížení vagónů. „Společně 
s ruským průmyslem jsme 
realizovali nové lokomotivy, 
digitální systém operativní 
komunikace a také nové nor-
mativní základy, které rozšiřují 
pozice evropských standardů. 
Spolupracujeme s Českou 
republikou, Rakouskem, 
Německem, Španělskem nebo 
Švýcarskem. Dobrým elemen-
tem spolupráce je uzavírání 
dohod přímo mezi výrobci. 
Minulý rok Asociace podniků 
železničního průmyslu Ruska 
a její český protějšek uzavřeli 
dohodu, podle které se už 
reálně řídí několik firem,“řekl 
na ruském Business dni v Brně 
Efim N. Rozenberg, náměstek 
generálního ředitele OAO 
NIIAS, dceřiné společnosti 
Ruských železnic. 
Podle Rosenberga, který je zároveň 
člen ruské Akademie elektrotech-
nických věd, jsou využitá technolo-
gická řešení  specifická pro Rusko. 

Nicméně umožňují širší uchopení 
problematiky logistiky a probíhající 
změny se těší velké podpoře ze strany 
ruských regionů. 
Novinkou Ruských železnic je 
v tomto směru využívání jako sou-
části rozvoje satelitních technologií 
systému vysoce přesných koordinátů. 
Ten umožňuje snížit náklady na vyu-
žívání a rekonstrukci železnice a také 
digitalizovat všechna technologická 
řešení. Nově, poprvé ve světové 
praxi se v plném rozsahu přistoupilo 
k přepravě nebezpečného nákladu 

oao nIIas
v první řadě se dnes dcera Ruských 
železnic soustředí na využití satelitních 
technologií v případě různých 
technologických řešení, budování 
řídicích center a automatizaci 
diagnostických systémů.

gefco
akvizice Ruských železnic v Česku: v roce 
2013 se RŽd staly akcionářem francouzské 
logistické skupiny gEfCO, která má 
v České republice významnou pobočku 
své evropské sítě. gEfCO je logistickou 
jedničkou na evropském trhu v oblasti 
přepravy automobilů a v je desítce 
největších logistických operátorů.

v automatickém režimu. Jedná 
se o absolutní technologickou 
novinku a logistická centra ve 
střední Evropě s ní budou te-
prve začínat pracovat. Za velmi 
perspektivní považuje ruská 
strana v tomto směru spoluprá-
ci se společností AŽD Praha.
„Ruské technologie v oblas-
ti řízení vlakové dopravy se 
významně posunuly vpřed. 
V Soči byla použita technologie 
automatického řízení vlakové 
dopravy při průměrné rychlos-
ti pohybu souprav 120 km/h. 
Taková technologická řešení 
jsou poptávána nejen u nás, ale 
i v Evropě. S českou společ-
ností Unicnotrols projedná-
váme možnost aplikace těchto 
technologií, s firmou máme 
podepsanou  dohodu z minulé-
ho veletrhu. Chci zdůraznit, že 
jízdní rozpis byl v Soči splněn 
z 99,6%. Taková technologická 
řešení jako systém automa-
tického vidění, který také 
rozpracováváme se společností 
Unicontrols, jsou dnes žádány 

dokonce pro metra,“ dodal k bu-
doucnosti spolupráce první zástupce 
generálního ředitele OAO NIIAS 
Efim N. Rozenberg. ■

Expozice Rzd Russian Railways 
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Obchodní zastoupení Ruské 
federace v České republice
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kce se konala u příležitosti návštěvy ruských delegací, jejichž zástupci byli rovněž přítomni. V rámci 
ruského business dne se letos v Brně sešlo přes osmdesát ruských delegátů.  Během přípitku se připo-
mněla tradice a význam akce Business den Ruské federace, jejíž 13. ročník pořádala letos Komora SNS. 
Číši vína organizuje Komora SNS a podnikatelský klub V ZÁJMU EXPORTÉRA jako neformální půdu 
pro shrnutí závěrů dne mezi vystupujícími a významnými hosty akce. ■

číše vína
PO SKONČENí OfICIÁLNíhO 
PROgRaMu RuSKéhO buSINESS 
dNE Na MSv 2015 v bRNě bYLa 
PRO ÚČaStNíKY ORgaNIzOvÁNÁ 
ČíšE víNa - NEfORMÁLNí aKCE 
POřÁdaNÁ KOMOROu SNS 
a POdNIKatELSKýM KLubEM 
v zÁjMu ExPORtéRa.

akce se konala v Sálu Morava  
na brněnském výstavišti

Číši vína po skončení business dne Ruské federace zahájili j. E. v. Remek, 
S.Stupar, I. Starodubov a f. Masopust (zprava do leva)
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15. září 2015

obchůzka během business dne rf
Během ruského Business dne v Brně si obchodní rada Ruské 
federace Sergej Stupar, společně s místopředsedou vlády 
Sverdlovské oblasti Alexejem Orlovem prohlédli výstavní 
plochy ruských regionů, které obsadily na veletrhu přes 200 m2. 
Navštívili rovněž expozice společností významných pro česko-
ruské obchodní vztahy. 
 
šměral brno - ministerstvo průmyslu 
& obchodu rf 
V úterý český podnik Šmeral Brno navštívili náměstek ministra 
průmyslu a obchodu Ruské federace Georgij Kalamanov, 
společně s poradcem ministra průmyslu a obchodu RF 
Viktorem Semjonovem. Doprovázeli je pracovníci Obchodního 
zastupitelství Ruska v České republice.

16. září 2015

oao niias – ministerstvo dopravy & gsa
Ve středu v Brně proběhl seminář věnovaný spolupráci v oblasti 
satelitních a geoinformačních technologií v železniční dopravě. 
Akci pořádala společnost OAO NIIAS - dceřiný institut OAO 
RŽD. S prezentací vystoupili zástupce generálního ředitele 
NIIAS Efim Rozenberg, představitelé českého ministerstva 
dopravy a evropské agentury GSA.

thermona - sverdlovská oblast
Delegace ze Sverdlovské oblasti, pod vedením místopředsedy 
regionální vlády Alexeje Orlova, navštívila závod společnosti 
Thermona. Byli v ní přítomni kromě jiných ministr průmyslu 
a obchodu oblasti Andrej Misjura, ředitel odboru mezinárodní 
spolupráce z ministerstva mezinárodních a vnějších 
ekonomických vztahů Michail Golubev či prezident Uralské 
OPK Andrej Besedin a prezident klubu Rusko Zdeněk Zbytek. 

jihomoravský kraj - sverdlovská oblast
Místopředseda vlády Sverdlovské oblasti se sešel s hejtmanem 
Jihomoravského kraje Michalem Haškem. Schůze se rovněž 
zúčastnili představitelé  Obchodního zastupitelství Ruska v ČR. 

17. září 2015

sverdlovská oblast – tos varsndorf
Obchodní rada Ruské federace v České republice Sergej 
Stupar společně s delegací Sverdlovské oblasti, vedenou 
místopředsedou regionální vlády Alexejem Orlovem, navštívili 
podnik TOS Varnsdorf. 

po stopách rUských delegací



150 významných Českých firem tvoří  
Členskou základnu komory sns

100 Podnikatelských misí samostatně a nebo v doProvodu  státních 
Představitelů organizovala a sPoluorganizovala komora sns.

267 konferencí PodPořilo navázání obchodních vztahů mezi Českými 
a východními Podnikateli

V říjnu příjdeme V noVém kabátě
Sledujte noVý web komory SnS

www.komorasns.cz


