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Úvodní slovo

Obchod s Ruskem padá, šancí jsou investice
a spolupráce s ruskými regiony

Vážení přátelé,
opět po roce vychází zpravodaj Komory SNS, věnovaný
akcím, které naše komora realizovala v rámci doprovodného programu 58. Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně.
Pro čtenáře, který se dosud nesetkal
s Komorou pro hospodářské styky se
SNS, speciální obchodní komorou –
ve zkratce Komorou SNS – jen malé
objasnění. Více než osmnáct let se naše
komora snaží pomáhat českým firmám
vyhledávat partnery pro obchod a podnikání ve státech na teritoriu bývalého Sovětského svazu a poskytovat svým partnerům informace o možnostech a podmínkách působení na těchto trzích.
Kromě toho naše komora aktivně
spolupracuje s českými ministerstvy (zejména s MPO ČR, MZV ČR
a MZe ČR) a působí ve prospěch
aktivizace vztahů mezi Českou
republikou a zájmovými zeměmi. Významných úspěchů
jsme v tomto směru dosáhli
v relaci s Běloruskem.
Cíle, které jsme si stanovili, naplňujeme organizací
podnikatelských misí zejména
do regionů zájmových zemí či
konáním konferencí a seminářů

s účastí zahraničních partnerů. Sem patří také Business
den Ruské federace a Business den Běloruska, které jsou
již tradiční součástí doprovodného programu MSV
a věřím, že stále plní své poslání.
Zvláště v současné době, kdy ekonomiky našich partnerů řeší řadu složitých otázek a ani
čeští exportéři do těchto zemí nemají na růžích ustláno, jsem přesvědčen o potřebnosti
a užitečnosti naší práce. Komora SNS se vždy
snažila hledat cesty pro rozvoj spolupráce
mezi firmami i mezi státy. Něco se
podařilo, na některé věci jsme
krátcí. To ale neznamená, že se
přestaneme snažit, naopak!
Rád bych při této příležitosti potvrdil naši připravenost
utkávat se s existujícími komplikacemi a nadále vyhledávat
možnosti pro rozvoj českého
exportu do zemí, ve kterých
Komora SNS působí.
Přeji Vám všem pevné zdraví,
osobní pohodu a pracovní
úspěchy.
Ing. František Masopust
výkonný ředitel a člen
představenstva Komory SNS

Navzdory složité politické situaci a klesajícímu rusko-českému obchodu
se rodí i nové příležitosti. České firmy se chystají v Rusku více investovat, účastníci Business dne Ruské federace na strojírenském veletrhu
v Brně si také pochvalovali spolupráci s tamními regiony.
Obchod mezi Ruskem a Českem zaznamenal dlouho nevídaný jev – statistici vyčíslili převis obchodní bilance v český prospěch. Jak ale uvedl
během ruského dne v Brně ministr
průmyslu a obchodu Jan Mládek,
tuto zprávu zastínil celkový pokles
obchodu. „Měli bychom z toho radost, kdyby to nebylo při klesajících
objemech,“ prohlásil Mládek.
Česko v současné době zaznamenává slušný hospodářský růst,
letos by měl být na úrovni 2,8 procenta hrubého domácího produktu.
„Škoda, že z tohoto růstu neprofituje export do Ruska, obchod s Ruskou federací,“ dodal český ministr
průmyslu.
Zatímco loni poklesl obchodní
obrat mezi oběma zeměmi v meziročním srovnání o 36 procent,
letos to bylo o 27 procent. Řečníci
se shodli na hlavních příčinách:
hospodářské sankce vůči Rusku,
pokles cen ropy a devalvace rublu.
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Miloslav Stašek

Přesto se v česko-ruských ekonomických vztazích rodí i nové příležitosti. Ministr Mládek v Brně oznámil,
že podpoří firmu Brisk Tábor, která
v ruském městě Togliatti otevírá
závod na výrobu automobilových
zapalovacích svíček nové generace.
Generální ředitel Kovrovského elektromechanického závodu
Vladimir Lebeděv pak v Brně
podepsal dvě dohody s českými
firmami: jednu se společností Zetor o produkci světoznámých traktorů a náhradních dílů v Rusku,
druhou se společností Alta, která

Jan Mládek

Jan Mládek: Škoda, že z hospodářského růstu Česka
neprofituje náš export do Ruska
do Kovrovu předá technickou
dokumentaci pro montáž a servis
jejích obráběcích strojů.
Generální ředitel české státní
pojišťovny EGAP Jan Procházka
dále připomněl, že tato pojišťovna
už letos podpořila vývoz obráběcích
strojů Alty do Sverdlovské oblasti.
Jde o dodávku dvanácti strojů za téměř 350 milionů korun pro ruskou
společnost VSMPO-AVISMA, předního světového výrobce titanu.
Speciální investiční
kontrakt
Pokud Češi na něco sázejí i do budoucna, je to spolupráce s ruskými
regiony. „Velmi se nám osvědčila,“
uvedl ministr Mládek. Českým
firmám podle něj tato spolupráce
pomáhá v přístupu na ruský trh
a čeští hejtmani jsou v podpoře
takových vztahů velmi aktivní.
Další možnosti se pak otevírají
pro české investory. Georgij Ka-

lamanov, náměstek ruského ministra průmyslu a obchodu, v této
souvislosti zdůraznil, že pokud se
zahraniční firma rozhodne pro lokalizaci produkce v Rusku, může
tak vzniknout velmi těsné partnerství na základě takzvaného speciálního investičního kontraktu.
Taková firma získává nárok
na různé formy podpory, včetně
například podpory exportu. Firma
jako Volkswagen se svou dceřinou
společností Škoda Auto tak může
získat podporu na vývoz automobilů z Ruska. (Rozhovor s Georgijem Kalamanovem na straně 7)
Ministr Mládek i náměstek
Kalamanov na druhé straně mluvili také o potřebě řešit problémové
obchodní případy, kvůli kterým
hrozí miliardové ztráty českému
státu. Velkým bolavým místem
je stavba elektrárny Poljarnaja
na severu Uralu s podporou státních institucí pro podporu exportu
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- České exportní banky a EGAP.
Stavba byla pozastavena, dodané
turbíny, jak uvedl Mládek, nyní
„mrznou za polárním kruhem“.
Ještě horším případem je pak
svým způsobem elektrárna Krasavino, která sice funguje, ale zisky
z ní míří místo na splácení českého
úvěru do kapes někomu jinému.
I v tomto ohledu se nicméně
objevila pozitivní zpráva. Z problematického seznamu vypadly
české dodávky pro výrobce železničních vagonů Uralvagonzavod.
„Česká a ruská strana se dohodly
na restrukturalizaci,“ oznámil šéf
EGAP Procházka. „V tomto případě je prakticky vše vyřešeno,“
uvedl také Georgij Kalamanov.
Nástup škodovek
Zcela nové možnosti na ruském
trhu vznikají také podle ruského
velvyslance v Praze Alexandra Zmejevského. Pokles obchodní výměny
je jednou věcí, na druhé straně se
ale Češi podle něj mohou podílet
na vzniku nových ruských závodů
v odvětvích jako strojírenství nebo
potravinářství. Velký zájem je například také o výstavbu pivovarů,
minipivovarů.
O automobilovém průmyslu ani
nemluvě – jak připomněl náměstek ministra zahraničních věcí
Miloslav Stašek, Škoda Auto patří
mezi osm nejúspěšnějších značek
na tamním trhu.
Náměstek Stašek pak informoval, že velmi aktivní jsou v Rusku
i další přední české firmy včetně
těch, které se ve svém názvu odvolávají na starou „škodováckou
tradici“ – Doosan Škoda Power
(přední výrobce turbín) či Škoda
Transportation (výrobce dopravních prostředků). A také řada
dalších společností, které chtějí
v Rusku budovat své závody – což
může být klíčová forma spolupráce do budoucna.
Zjednodušení byznysu
Ambasador Zmejevskij připustil,
že někdo může v podobné formě
spolupráce shledávat i rizika. Do-
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dal ale, že současná průmyslová
politika Ruska má dle jeho názoru
jednu velkou výhodu – celkové
zjednodušení byznysu v Rusku pro
investory.
Olga Filippová z ruského ministerstva průmyslu a obchodu
navíc zdůraznila, že díky speciálnímu investičnímu kontraktu
mohou firmy získat nejen různé
úlevy, ale také stabilní byznys
na dobu až deseti let, po kterou
zůstávají v platnosti veškerá dohodnutá ujednání.

ocenil spolupráci s Asociací krajů.
V tomto případě nejde o žádný
nový trend. Jak upozornil předseda
představenstva Komory SNS Jiří
Demiš, spoluprací s ruskými regiony začala nová etapa vztahů po politických změnách v Česku a Rusku
na začátku devadesátých let.
Právě nyní by tato orientace měla
zabránit dalšímu propadu vzájemného obchodu. „Uljanovská oblast
považuje Česko za jednoho z nejvýznamnějších partnerů,“ prohlásil
první náměstek gubernátora tohoto

české výrobky. Náměstek dodává,
že letos se po dlouhých čtyřech
letech uskutečnilo zasedání ekonomické mezivládní komise. Další
se chystá v příštím roce, dialog se
podařilo obnovit.
Česká diplomacie také posílila
ambasádu v Moskvě o agrární
diplomatku, což je důležité vzhledem k již zmiňované poptávce
po českých technologiích v potravinářství – včetně zmiňovaných
populárních pivovarů.
Na rozdíl od minulosti přestává
být Rusko dominantním trhem pro
státní pojišťovnu EGAP, jeho podíl

Olga Filippová

Miloslav Stašek přesto zdůrazňuje, že budoucnost ekonomických
vztahů nevidí černě. Rusko je obrovská země v českém sousedství,
která se stala tradičním trhem pro

Podpis smlouvy mezi Kovrovským elektromechanickým závodem a Altou

Podobný kontrakt už podle
Filippové podepsaly mezinárodní firmy jako Sollers Mazda
(automobilový průmysl), Claas
(zemědělské strojírenství), DMG
MORI (obráběcí stroje) či skupina GMS (strojírenství v ropném
a plynárenském oboru). Brzy se
má přidat například automobilka
Mercedes-Benz.
Rusko se navíc Čechům stále
více prezentuje jako součást Eurasijské ekonomické unie – velvyslanec Zmejevskij zdůraznil, že přístupem na ruský trh firmy získávají
mnohem více příležitostí v dalších
zemích bývalého Sovětského svazu,
případně ještě dál na východě.
A také Zmejevskij se vrátil
ke spolupráci s ruskými regiony –

regionu Alexandr Smekalin s tím, že
se to týká ekonomiky, obchodu i kultury. Velké šance pro spolupráci vidí
ve strojírenství, zemědělství nebo
alternativních energiích.
Býval tu obří boom
Náměstek ministra zahraničí
Miloslav Stašek upozornil, že současný propad česko-ruského obchodu přišel po nebývalém boomu
– v letech 2003-2013 vzrostl jeho
obrat téměř desetinásobně. V posledních dvou letech následoval
pokles o více než 50 procent. Podobně se vyjádřil i výkonný ředitel
Komory SNS František Masopust
– zdálo se, že jde o neohrozitelný
vzestupný trend, ale najednou
přišel blesk z čistého nebe…

tel EGAP Jan Procházka uvedl, že
pojišťovna v letošním roce pojistila
export do Ruska za 2,7 miliardy
korun.
„EGAP vždy deklaroval, že nadále pokračuje v pojišťování exportu. Nové obchody ale 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,“ dodal Procházka.
Rozjednané jsou nové obchodní případy za téměř pět miliard
korun. K nejvýznamnějším patří

Olga Fillipová: Díky speciálnímu investičnímu
kontraktu získávají investoři v Rusku
stabilní byznys až na deset let
na státem podpořeném exportu se
snižuje, ale ani v tomto případě
není všemu konec. Generální ředi-

dodávka technologie na výrobu
dekorativního papíru a výstavba
chemického závodu. n

PROCURUS Europa Ltd.
– Kompletní 3PL logistické služby
– Inovativní řešení 4PL, razantní úspora nákladů
– Veškeré druhy přepravy: lodní, silniční, železniční, multimodální
– Zakázky v zemích Společenství nezávislých států
– Rozsáhlá partnerská síť v Evropě a v zemích bývalého
Sovětského svazu

Máte zájem o více informací?
Neváhejte nás kontaktovat:
PhDr. Stanislav Wiener
Operations Director
Procurus Europa Ltd.
Tel.: +420 222 191 133
Mobil: +420 724 053 314
Email:stanislavw@procurusgroup.com
www.procurusgroup.com
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Georgij Kalamanov:
Českým firmám se otevřelo okno příležitostí
Zahraničním podnikatelům – včetně těch českých – se v Rusku rýsují
úplně nové možnosti. Je tu trh, který se stále rozšiřuje – Rusko i celá
Eurasijská ekonomická unie podepisují další dohody o volném obchodu,
nedávno například s Vietnamem, říká náměstek ruského ministra průmyslu a obchodu Georgij Kalamanov.
VEB (Východoevropský byznys):
Během ruského dne se hodně mluvilo o tom, proč v posledních letech
poměrně výrazně klesl obchod mezi
Českem a Ruskem. Vystupující zmiňovali sankce, pokles cen ropy či
oslabení rublu. Není ale klíčovým
důvodem také to, že se ruský trh stává stále uzavřenějším – i kvůli zhoršeným politickým vztahům? Tedy že
Rusko hodlá raději vyrábět vše doma
než například dovážet z Evropy?
KALAMANOV: To je ale přirozené –
snažit se v maximální možné míře
vyrábět ve vlastní zemi. O to usilují
mnohé země. Jde o promyšlenou
průmyslovou politiku, kterou realizujeme v posledních letech.
VEB: Je tedy pravda, že tato tendence v poslední době posiluje?
KALAMANOV: Tato tendence posílila, také jsme našli nové mechanismy podpory investičních projektů
v Rusku. V Brně jsme prezentovali
takzvaný speciální investiční kontrakt, který mohou uzavřít firmy
v Rusku. Takové dohody s námi uzavírají významné společnosti, které
tak souhlasí s podmínkami, jež jsou
nezbytné k získání daňových a dalších preferencí. Tyto firmy totiž potřebují dlouhodobé garance ohledně
rozvoje byznysu v zemi – nejméně
na deset let. A vstupují tak na velmi
perspektivní trh. Není to pouze trh
Ruska, ale celé Eurasijské ekonomické unie. Mezi prvními společnostmi, které se rozhodly jít touto
cestou, jsou například DMG Mori či
Claas. Získávají maximální podporu
– od daňové podpory, přes podporu
subjektu federace, až po stabilní
legislativní podmínky. V kontraktu
je ustanovení, podle něhož budou
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Georgij Kalamanov

všechny dojednané podmínky platné
po celou dohodnutou dobu.
VEB: Také řada tuzemských firem má
zájem investovat v Rusku. Na druhé
straně tu vznikly velké obavy, že některé české společnosti – zvláště ty
s ruskými akcionáři – by mohly převádět zdejší výrobu do Ruska a v Česku
rušit pracovní místa. Pokud vím, probírali jste tento problém s českým ministrem průmyslu Janem Mládkem –
konkrétně v případě výrobce letounů
Aircraft Industries. Nevznikají tady
další bariéry pro rozvoj česko-ruských
ekonomických vztahů?
KALAMANOV: Ne. Myslím si, že
právě tento příklad výroby letadel
ukázal, že jsme schopni nacházet
porozumění, které se týká výroby
jak v Ruské federaci, tak v České
republice. Společně se zabýváme
tím, jak udržet pracovní místa
a rozvíjet podniky. Fakticky jsme

vytvořili společný byznys plán se
dvěma místy výroby – jedním v Česku, druhým v Rusku, ve Sverdlovské oblasti. Jde o přirozené
partnerství, oba závody se budou
zabývat určitou částí produkce.
Společné projekty jsou základem
spolupráce v celé světové ekonomice a ve výrobě letadel to platí ještě
více než v jiných odvětvích.
VEB: V Česku zaznívá názor, že spolupracovat s ruskými firmami je dnes
riskantní, protože jejich finanční zdraví se zhoršilo. Souhlasíte s tím, že by
české firmy dnes měly více přemýšlet
o finanční situaci ruských partnerů?
KALAMANOV: Mohly by si spíše
uvědomit, jaké mají nové možnosti.
Otvírá se tu okno příležitostí. Je tu
trh, který se stále rozšiřuje – Rusko
i celá Eurasijská ekonomická unie
podepisují další dohody o volném
obchodu, nedávno například s Vietnamem. Uvedu vám jeden příklad.
Když jsme se rozhodli povzbudit lokalizaci automobilového průmyslu,
investovala do výrobních kapacit
v Rusku také společnost Volkswagen. Volkswagen se stal ruským
a my ho podporujeme všemi možnými způsoby.
VEB: Dceřinou společností
Volkswagenu je Škoda Auto…
KALAMANOV: Samozřejmě. Jestliže
podporujeme Volkswagen, podporujeme také celou skupinu, podporujeme Škodu. A máme radost z toho,
že automobilky začaly své výrobky
exportovat z Ruska na další trhy.
V době, kdy poptávka na ruském
trhu klesá, se otevírá možnost exportních dodávek. A tím se vracím
k tomu mému příkladu – právě
Volkswagen plánuje exportovat
z Ruska do dalších zemí, například
do Mexika. Chápete? Ruský stát se
chystá podpořit export Volkswagenu. Takové jsou současné globální
procesy, globální řetězce.
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VEB: Mluvíte o Volkswagenu a o Škodě. Jak vnímáte tyto firmy – jako jednu německou skupinu? Nebo je pro
vás Škoda pořád českou firmou?
KALAMANOV: Pro nás byla Škoda
vždy českou firmou. Je to česká
firma, která je součástí velkého
automobilového holdingu.

za účasti českých firem byla pozastavena, nyní hrozí miliardové
ztráty – pozn. VES. ) Je vůbec ještě
možné ji dostavět s českou účastí?
V poslední době spíše zazníval názor, že už moc nadějí nezbývá.
KALAMANOV: Ten projekt tu byl
a pořád tu zůstává. V dohledné

Příklad letadel ukázal, že jsme schopni nacházet
porozumění, které se týká výroby jak
v Ruské federaci, tak v České republice
VEB: V Rusku se teď obě značky
vyrábějí ve stejném závodě.
KALAMANOV: Obě značky dnes
vycházejí ze stejné platformy. To je
normální byznys, předpokládám,
že do budoucna se budeme ubírat
právě tímto směrem. Firmy budou
směřovat k unifikaci celého výrobního procesu, aby snížily náklady
a ztráty při výrobě.
VEB: Zmiňujete stavbu elektrárny Poljarnaja na severním Urale
jako jeden z nejvážnějších problémů, které je třeba řešit. (Stavba

době se uskuteční rozhovory o tomto projektu za účasti všech zainteresovaných stran a expertů. Je
třeba řešit mnoho delikátních záležitostí – jde o citlivý elektroenergetický trh a jakým způsobem na něm
může tato elektrárna fungovat.
Bude nutné posoudit mnoho detailů
a rozhodnout, jak postupovat dál.
VEB: Ve kterých odvětvích vidíte
největší šance pro rozvoj česko-ruské spolupráce?
KALAMANOV: Česko vždy bylo
jednou z lokomotiv ve strojírenství.

VE SLUŽBÁCH
ENERGETIKY

My v tomto odvětví také máme
nemalé ambice. Takže vše, co je
spojené se strojírenstvím, s výrobou strojů – do budoucna velmi
složitých strojů, robotů. Česko je
silné v přípravě odborníků, inženýrů. Dozvěděl jsem se, že v Česku je
o vzdělané odborníky velký zájem,
firmy se o ně perou. Nestává se,
že by kvalitní inženýři zůstávali
na ulici bez práce. Už to je dobrý
výsledek. O automobilovém průmyslu jsme hovořili – tady je spolupráce na vysoké úrovni – včetně
výroby a dodávek dílů. Myslím, že
se spolupráce může rozvíjet ve farmaceutickém průmyslu, lesním
hospodářství…
Celkově vzato je pro Rusko zajímavé nikoliv nahrazovat import,
jak se často tvrdí, ale vyrábět pro
export. Úspěchem je, když umíme nabídnout produkci, která má
šanci uplatnit se na zahraničních
trzích, odpovídá tamním standardům, pravidlům regulace. Pokud se
vaše výrobky spotřebovávají pouze
uvnitř země, naznačuje to, že něco
není v pořádku. Je třeba se adaptovat na zahraniční trhy. n

ŠKODA PRAHA a.s (ŠP) se od svého založení v roce 1953, obvykle v roli
generálního dodavatele, podílela na výstavbě desítek elektráren ve dvaceti
pěti zemích po celém světě. V roce 2005 se stala členem Skupiny ČEZ.
V současné době pokračuje ve své, více jak šedesátileté tradici na poli velké
elektroenergetiky jak v tradiční dodavatelské roli, tak i jako poskytovatel
různých typů služeb v této oblasti.
Do dodavatelského portfolia ŠP patří klasické elektrárny na fosilní paliva, elektrárny kombinovaného paroplynového cyklu, jaderné elektrárny
(ŠP byla generálním dodavatelem všech českých a slovenských jaderných
zdrojů), ale i dodávky pouze částí energetických zdrojů, jako odsíření,
či vyvedení tepla. Celková instalovaná kapacita, kterou ŠP za dobu
své existence dodala, dosahuje cca 40 000 MW elektrického výkonu
a je nejen rozsáhlou referenci, ale tvoří rovněž základ znalostí a zkušeností,
na kterých ŠP staví svoji budoucnost.
Kromě svého tradičního zaměření ŠP intenzivně rozvíjí nové produkty. Nabízí konzultační a speciální projekční služby v různých profesních disciplínách ve všech fázích vývoje projektu, počínaje studiemi

Aliance české energetiky byla
založena na podnět Vlády České
republiky, aby sdružovala průmyslové podniky participující na dodávkách pro jadernou energetiku.
Jejím důležitým úkolem je rovněž
zajišťovat přenos informací mezi
vládou a průmyslem, podílet se
na vyhodnocování Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky, navrhovat opatření a koordinovat aktivity svých členů.
Aliance vznikla v září 2015
za účasti premiéra České republiky pana Bohuslava Sobotky jako
sdružení tradičních reprezentantů
českého strojírenství pod vedením
společnosti ŠKODA PRAHA a.s. (ŠP),
která je členem Skupiny ČEZ. Aliance má ambici být partnerem pro
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zahraniční a nadnárodní společnosti
v projektech, předmětem kterých
je výstavba velkých investičních
celků, zejména v oblasti výstavby
jaderných elektráren. Cílem Aliance
je také rozvoj způsobilostí a znalostí
českých dodavatelů, které jsou důležité pro rozvoj jaderné energetiky
a růst konkurenceschopnosti.
Aliance české energetiky sdružuje
kromě ŠKODA PRAHA a.s. dalších

12 předních českých strojírenských
firem: ALTA, a.s., SIGMA GROUP a.s.,
MSA, a.s., Vítkovice, a.s., IBC Praha
s.r.o., KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.,
ZAT a.s., ZVVZ Group a.s., ŠKODA
JS a.s., Elektro Kroměříž a.s., OSC,
a.s.a Doosan Škoda Power, s.r.o.
Společnost ŠKODA PRAHA a.s.,
která Alianci vede, se od svého
založení v roce 1953, podílela na výstavbě desítek elektráren ve dvaceti
pěti zemích po celém světě. Do dodavatelského portfolia ŠP patří
klasické elektrárny na fosilní paliva,
elektrárny kombinovaného paroplynového cyklu, jaderné elektrárny.
Společnost byla generálním dodavatelem výstavby všech českých a slovenských jaderných bloků, z nichž
většina je stále v provozu. n

ŠP rozvíjí svoje aktivity také v oblasti obnovitelných zdrojů a zařízení
na energetické využití odpadu. V oblasti jaderných zdrojů se ŠP zaměřuje
zejména na konvenční část nově budovaných bloků, ale také rekonstrukce
a úpravy stávajících zdrojů zejména z důvodu zvyšování jejich spolehlivosti.
V jaderné oblasti nabízí ŠP i konzultační služby.
ŠP aktivně pomáhá svým zákazníkům při získávání vhodných řešení
financování jejich projektů v součinnosti se státními exportními agenturami
i komerčním finančním sektorem.
ŠP je také lídrem Aliance české energetiky, která sdružuje přední české
dodavatele pro jaderný průmysl.

public relations

ŠKODA PRAHA vede Alianci české energetiky

proveditelnosti, přes organizaci výběrových řízení a konče podporou
při uvádění do provozu či v garančním období jako jsou Owner’s Engineer
a Design/Architect Engineer. Své projekty realizuje v krajinách jako Turecko,
Gruzie a Černá Hora.

ŠKODA PRAHA a.s.
Duhová 1444/2
140 00 Praha 4

Tel.: +420 211 045 242
E-mail: info@skodapraha.cz
www.skodapraha.cz
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Alexandr Zmejevskij:
Češi chápou potenciál ruského trhu
České firmy mají v Rusku skvělou reputaci, čeští podnikatelé mají konkurenční výhody na ruském trhu, aktivně je využívají také při realizaci projektů v tamních regionech. Řada z nich počítá s různou mírou lokalizace
výroby na území Ruska. Češi zakládají výroby v Uljanovské a Voroněžské
oblasti, také v Republice Tatarstán a jiných ruských regionech, říká velvyslanec Ruska v České republice Alexandr Zmejevskij.
VEB: Je v oblasti ekonomické spolupráce vůbec nějaký prostor pro
optimismus?
ZMEJEVSKIJ: Rozhodně ano, je.
Česko-ruské partnerství má bohatou
historii, naše spolupráce je prověřená časem. V minulosti jsme několikrát překonávali obtížná období.
Rád bych zdůraznil, že současný
stav česko-ruských hospodářských
vztahů neodpovídá potenciálu vzájemné spolupráce. Záporné tendence posledních let také způsobuje
kontraproduktivní antiruská politika
západních sankcí, ke které se bohužel připojila i Praha. Ta protiřečí
národním zájmům Ruska, i České
republiky. České firmy mají v Rusku
skvělou reputaci, vaši podnikatelé
mají konkurenční výhody na ruském
trhu, aktivně je využívají také při realizaci projektů v našich regionech.
Ze své strany všelijak napomáhame
prohloubení obchodně-ekonomické
spolupráce mezi našimi zeměmi.
Klíčové pro rozvoj vzájemných
vzahů bylo IX. zasedání rusko-české
Mezivládní komise pro obchodní,
ekonomickou a vědecko-technickou spolupráci, které po tříleté pauze proběhlo v letošním březnu v Praze. Činnost komise je významným
instrumentem koordinace a prosazování našich snah. V rámci posledního
zasedání byla například schválena
aktualizace přehledu ke Společnému
prohlášení o partnerství pro modernizaci, které bylo podepsáno v roce
2011. Schválený přehled zahrnuje
13 nových projektů, které předpokládají společné investice ve výši
500 milionů eur. Řada z nich počítá
s různou mírou lokalizace výroby
na území Ruské federace. Několik
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projektů je zaměřeno na vytvoření
center výroby a servisu vysoce technologických strojů.
Nehledě na snížení obchodní
bilance se podle Rosstatu v náš
prospěch zvyšuje podíl nesurovino-

partneři umějí využít, protože chápou potenciál ruského trhu. Potvrzuje to řada konkrétních přídadů.
Například letos v říjnu otevřela
nový závod na výrobu automobilových zapalovacích svíček v Togliatti
česká společnosti BRISK Tábor.
V průběhu letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
byly podepsány dohody mezi Kovrovským elektromechanickým závodem a Zetor Tractors o produkci
traktorů a jejich náhradních dílů

VEB: Souhlasíte s názorem, že Česko i vzhledem ke své velikosti sotva bude patřit k nejvýznamnějším
ekonomickým partnerům Ruska
v Evropské unii – i kdyby se vztahy
s EU zlepšily?
ZMEJEVSKIJ: S takovým tvrzením
nemohu souhlasit. Česká republika
je výší obchodní výměny tradičně
mezi první desítkou nejvýznamnějších obchodních partnerů Ruska
v EU. Nezapomínejme na letité tradice spolupráce v jaderné energetice,
dopravním strojírenství, obráběcích
strojích a jiných průmyslových sektorech, ve kterých považujeme Česko
za našeho letitého, spolehlivého
a seriózního partnera. Vyvážený
český postoj formuje příznivý vztah

k českým firmám ze strany ruských
oficiálních představitelů a zástupců
podnikatelské sféry také dnes.
Zároveň platí, že za současných
ekonomických podmínek jsou ruští
podnikatelé nuceni šetřit, proto se
s velkou pravděpodobností obrátí
spíše k českým výrobcům strojírenské produkce, nežli k partnerům
z některých jiných evropských států, kteří nabízejí obdobné zařízení
s 20 až 30 procentním navýšením
oproti české ceně.
VEB: Budete prosazovat ruskou nabídku na stavbu dalších jaderných
bloků v Česku?
ZMEJEVSKIJ: Už ji prosazujeme.
Potenciálních zájemců o výstavbu

nových bloků českých jaderných
elektráren Dukovany a Temelín,
jak je známo, není málo. Budeme aktivně podporovat ruskou
nabídku. Jsem si jistý, že nese nezpochybnitelné výhody pro české
partnery, v první řadě z hlediska
zajištění bezpečnosti jaderných
elektráren, také odpovídá celé
řadě technologických a ekonomických kritérií. Mimo to má naše
spolupráce v jaderné energetice
více než 60 letou historii, jaderné
elektrárny v Čechách se stavěly
dle sovětských technologií. České
firmy jsou nyní významnými dodavateli pro projekty státní korporace Rosatom v Rusku i na trzích
třetích zemí. n

Brisk Tábor startuje s výrobou v Rusku
Společnost Brisk Tábor zahajuje výrobu zapalovacích svíček přímo v Rusku – ve městě Togliatti. Jihočeská firma, jejímž majitelem je podnikatel
Mojmír Čapka, tak startuje novou etapu po více než dvacetiletém působení
na ruském trhu a dlouholeté spolupráci s většími ruskými firmami. Brisk
se pro otevření nového závodu, jehož slavnostního otevření se zúčastnil
také ministr průmyslu Jan Mládek, rozhodl vzhledem k poptávce ruského
partnera – společnosti Avtovaz. Nejde o první podobné zkušenosti Brisku.
„Již před rokem 2000 jsme měli výrobu v Kaliningradské oblasti ve městě
Ozersk. Toto teritorium se ale z hlediska logistiky ukázalo jako nevýhodné
a tak je zatím zakonzervováno pro jiné účely,“ uvedl v rozhovoru pro Východoevropský byznys Karel Kopřiva, technický ředitel BRISK Tábor.
Alexandr Zmejevskij

vého exportu. Pozorujeme zvýšení
dodávek z Ruska do České republiky, co se týče technické produkce
i oblasti obrábění kovů.
Zároveň vidíme pokračující pozitivní tendenci v oblasti investiční
spolupráce. Podle České národní
banky v roce 2015 činila výše přímých českých investic do ruské
ekonomiky 217 mil. dolarů, což
představuje mnohem víc než sumární výsledky předchozích pěti
let. Nyní se v Rusku vytváří mnoho
instrumentů pro podporu zahraničních investorů, zavádějí se nové
moderní požadavky v oblasti lokalizace produkce, kterých naši čeští

v Rusku, také pak se společností
ALTA o montáži obráběcích strojů.
Prohlubují se kontakty v oblasti
spolupráce s ruskými regiony. Jen
za poslední půlrok Českou republiku
navštívila celá řada delegací z Ruska
v čele s gubernátory či regionálními
ministry. To samé se dá říct také
o cestách českých podnikatelů do regionů Ruské federace. České firmy
zakládají nové výroby v Uljanovské
a Voroněžské oblasti, Republice Tatarstán a jiných ruských regionech.
Máme tedy velký potenciál pro
obchodně-ekonomickou spolupráci, která má dobrou tradici, a veškeré předpoklady pro její realizaci.

Proč jste se rozhodli pro vybudování závodu v Rusku?
Do konce tohoto desetiletí bude
ruský trh největší v Evropě. Byla
by škoda i přes současné problémy nevyužít situace. Volba padla
na Togliatti, kde je největší výroba
automobilů. Nejen přímo ve městě,
ale i v okolních regionech.
Jaká je výše vaší investice?
V současné době Brisk etabloval výrobní linku a už je připraven i další
krok na zvýšení kapacity. Investice
dosahuje výše 5 milionů eur.
Kolik lidí budete zaměstnávat?
Není teď ohrožena vaše výroba
v Česku?

V závodě a dalších kooperačních
provozech najde práci zhruba 50
lidí. Je třeba si uvědomit, že Brisk
dodal do Togliatti moderní flexibilní linku s poměrně malým obsluhujícím personálem. Nejde o žádné
ohrožení pro výrobu v Táboře. Navíc isolátory bude trvale dodávat
mateřský závod, protože investice
do technologie keramiky v Rusku

by byly příliš velké. Kromě toho je
linka duševním majetkem Brisku.
Jaké máte další plány, pokud jde
o váš nový závod a celkové působení na ruském trhu?
Ruský trh má samozřejmě určitá národní specifika, ale mohu říci, že podmínky se postupně zlepšují. Pro nás
je důležité, že máme fungující prodej
a dlouhodobou spolupráci s více než
25 silnými firmami na trhu. Pokud
jde o plány do budoucna, musíme se
dostat na 60% podíl národní práce.
Není to jednoduché, ale v současné
době již jednáme s několika firmami
o dodávkách komponentů. Navíc
chceme postupně kapacitu zvýšit
na 9 milionů kusů zapalovacích svíček – i pro firmy jiných značek.
Kde všude se mohou uplatnit vaše
výrobky z Ruska?
V současné době to budou především dodávky v rámci Ruska. Další
kroky záleží i na jednání s automobilkami. Není důvod vylučovat
možnost, že případně budeme
exportovat nejen do zemí SNS,
ale i do jiných euroasijských zemí
nebo dalších teritorií. n
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Atomové naděje na třetích trzích

M
Nejúspěšnější česko-slovenská advokátní kancelář
s mezinárodním dosahem
|

Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem 24 partnerů, více než
100 advokátů a celkem přes 180 právníků, největší česko-slovenskou právnickou ﬁrmou

|

Komplexní právní poradenství a související daňové služby v ruském jazyce a dalších 12 světových jazycích ve
více než 60 zemích světa – až 70 % případů zahrnuje mezinárodní prvek

|

Ruský právní tým, etablovaný již od roku 2007, zcela unikátní v českém právním prostředí, představuje největší tým rodilých mluvčích a dalších rusky hovořících právníků v České republice

|

Zastupování významných českých a slovenských společností při jejich podnikatelských záměrech a aktivitách
v zemích SNS a také významných klientů z rusky mluvících zemí při jejich podnikání v České republice a na Slovensku

|

Intenzivní spolupráce a podpora od špičkových advokátních kanceláří v Rusku, Kazachstánu, Bělorusku, na
Ukrajině, Gruzii, Arménii a v dalších zemích SNS

|

Právní služby v oblasti mezinárodních fúzí a akvizic, při vytváření mezinárodních struktur, expanzi na zahraniční trhy, exportu zboží, služeb či investičních celků, exportního a projektového ﬁnancování a pojištění
v mezinárodních sporech

|

Právní služby na ochranu českých a slovenských značek a duševního vlastnictví českých a slovenských exportérů

|

Právnická ﬁrma roku 2015 pro domácí právní kancelář a za nejlepší klientské služby, zároveň nejúspěšnější
a nejkomplexnější kancelář v České republice a na Slovensku dle celkového součtu všech nominací a titulů
v rámci dosavadních ročníků této soutěže

Nejúspěšnější kancelář v ČR
a na Slovensku dle počtu
nominací a titulů dosavadních
ročníků soutěže

Klienty nejlépe hodnocená
právnická ﬁrma
v České republice
(2010, 2013, 2015)

Právnická ﬁrma roku
v České republice
(2011–2012, 2014–2016)

Nejlepší právnická ﬁrma
pro fúze a akvizice v ČR
a na Slovensku
(2016)

aďarsko, Finsko, Bělorusko
a Jordánsko. Země, které
hodlají dál rozvíjet jadernou energetiku. Společného toho
ovšem mají víc – právě do těchto
států se mohou upírat zraky ruských i českých „atomčíků“. Zatímco
Rosatom v těchto zemích získává
zakázky na stavbu nových atomových bloků, českým firmám se rýsují
reálné šance na subdodávky.
Právě zmíněné čtyři země
označil v Brně za nejnadějnější
z hlediska potenciální česko-ruské
spolupráce na třetích trzích Leoš
Tomíček, viceprezident společnosti
Rusatom Overseas. A jak upozornil
ruský velvyslanec v Praze Alexandr
Zmejevskij, Češi a Rusové by tak
navázali na šedesátiletou spolupráci obou zemí v jaderném průmyslu.
Tradiční české strojírenské firmy
čelí hrozbě nedostatku budoucích
zakázek v jaderné energetice a hledají příležitosti při stavbě nových
bloků v zahraničí. Státní Rosatom
zůstává partnerem, který pořád
může takových příležitostí nabídnout nejvíce ze všech světových
„stavitelů“ jaderných elektráren.
Rusové dnes plánují stavbu desítek nových reaktorů doma i v zahra-

1. místo v celkovém počtu
realizovaných fúzí a akvizic
v České republice

(2009–2015)
(2009–2013)
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Jan Procházka

ničí. To je náročné na financování,
nota bene v době, kdy se Rusko stále
potýká s důsledky ekonomického
propadu. Pokud bude nabídka českých dodavatelských firem zahrnovat i možnosti financování jejich podílu na stavbách elektráren ze strany
českých bank, naděje stoupají.
Generální ředitel české státní
pojišťovny EGAP Jan Procházka
v této souvislosti zdůraznil, že české firmy mají za této situace větší
šanci dostat se právě do subdodavatelských řetězců Rosatomu. Jaderná energetika podle něj zůstává
jedním z velkých témat česko-ruských vztahů.
EGAP k tomu hodlá přispět podporou českých exportérů ve spolu-

Zkušenosti by tu už byly – EGAP
a EXIAR spolupracovaly při pojišťování subdodavatelů v rámci nynější
dostavby slovenské elektrárny Mochovce.
Pokročilé Bělorusko
Projekty, o nichž mluvil Leoš Tomíček, jsou v rozdílném stadiu
vývoje – zatímco stavba dvou bloků
Ostrovecké jaderné elektrárny se
už dostala do pokročilé fáze, třeba
v Jordánsku je celý projekt ve stadiu průzkumných prací. V případě
maďarské elektrárny Paks se čeká
na finální dohodu mezi Budapeští
a evropskými institucemi, která
snad dá po určitých výhradách
Bruselu celému projektu zelenou

Rosatom zůstává partnerem českých firem, který
pořád může nabídnout nejvíce příležitostí ze všech
světových „stavitelů“ jaderných elektráren.
práci se svým ruským protějškem
– tamní státní pojišťovnou EXIAR.
„Pojišťovna EXIAR naprosto jednoznačně získala mandát k tomu, aby
se aktivně podílela na projektech
Rosatomu,“ uvedl Procházka.

a podle Tomíčka by měla být na stole do konce letošního roku.
Pokud jde o Bělorusko, některé
české firmy se tam již „uchytily“ –
skupina Sigma Group dodala čerpadla, v případě armatur šlo dokonce
o několik českých firem (Arako, Mostro, Armatury Group, MSA), zatímco
například potrubí pochází ze společnosti Lavimont Brno. Tím se zřejmě
možnosti českých firem ještě nevyčerpaly, Leoš Tomíček mluví o dalších
dodávkách pro „reprezentativní“
elektrárnu Ostrovec, která by měla
během dvou až čtyř let uvést do provozu nejmodernější bloky takzvané
tříapůlté generace – VVER 1200.
Jordánská poušť
Zajímavou příležitostí, kterou zmínil i Jan Procházka, pak může být
také jordánská elektrárna Qasr
Amra. Právě v tomto případě se totiž už předem počítá s tím, že kromě Jordánců a Rusů se na stavbě
budou výrazně podílet dodavatelé
z dalších zemí, kteří nabídnou vý-
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hodné spolufinancování. Jde takteoreticky o zakázky v řádu až desítek
miliard korun. Právě Jordánsko se
proto logicky stalo jedním z důležitých témat rozhovorů mezi pojišťovnami EGAP a EXIAR.

Jak ovšem realisticky připomněl
Leoš Tomíček, právě v Jordánsku
bude ještě nutné si poradit se zcela
mimořádnými přírodními podmínkami. Dva bloky VVER tam mají
vyrůst v poušti, což je – snad kromě

Svaz průmyslu a dopravy ČR za uplynulé dvě dekády zorganizoval 160
podnikatelských misí, z toho 24 do rusky mluvících teritorií, podílel se
na přípravě řady setkání významných zahraničních státníků s českými byznysmeny a je klíčovým sdružením zaměstnavatelů při vyjednávání s resorty
o podpoře exportu. Na plány Svazu v oblasti exportu jsme se zeptali jeho
prezidenta Jaroslava Hanáka.
Pane prezidente, Váš Svaz je jedním z klíčových aktérů podpory
exportu mimo země Evropské unie,
co se vám už podařilo?
Díky našemu Svazu se na podnikatelské mise do zahraničí provázející
ústavní činitele dostalo v uplynulých letech přes 5 tisíc exportérů.
V rámci těchto cest byly podepsány
mnohamiliardové kontrakty. Byli
jsme spoluorganizátory setkání
prezidentů a premiérů mnoha států
s českým byznysem, vzpomeňme
významné hosty z Ruska, Kazachstánu, Turecka, Vietnamu, Číny,
Arménie a řady dalších zemí. Právě
východní teritoria jsou pro naše
exportéry důležitým směrem. A to
i přesto, že export z České republiky, jehož objemy se pro letošek blíží
148 miliardám eur, směřuje ze čtyř
pětin do zemí Evropské unie.

EGT Express, Váš spolehlivý partner na cestách
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což usnadňuje i funkce Online
sledování zásilek prostřednictvím
webu www. egt. cz,e-mailů a SMS.
Pro maximalizaci kvality servisu
jsme vybudovali síť vlastních zahraničních poboček a klademe
speciální důraz na výběr obchodních partnerů.
Do Ruska či Běloruska
expresně, sběrnou službou
či FTL?
Druh přepravy je zvolen na základě požadavku zákazníka, popř.
posouzení optimálního způsobu

přepravy podle charakteru zásilky. Silniční doprava je doplněna
i o železniční, leteckou či kombinovanou přepravu. Pro optimalizaci transportních nákladů menších
zásilek využíváme sběrných linek.
Zásilky, konsolidované na centrálním skladě ve Velké Bystřici u Olomouce, opouštějí terminál směr
Rusko 1 x týdně. Samozřejmostí je
i zajištění celovozových přeprav,
od naložení zásilky u odesilatele,
až po doručení na místo určení.
Pro expresní dodání a maximální
zkrácení přepravního času využíváme vlastní vozový park. Ten
čítá i vozidla, určená pro přepravu
ADR zásilek, zboží podléhající
přepravě ve zvláštním teplotním
režimu či nadrozměrných zásilek.
Nyní tak připravujeme transport
stojní techniky pro jednoho z lídrů
v oboru až do dalekého Chabarovsku. n

Jaký je zájem českých exportérů
o trhy mimo Evropskou unii?
Podle našich průzkumů se mezi
zeměmi exportního zájmu směrem
na východ drží na špici Rusko,
potenciál představuje pro více jak
pětinu průmyslových firem. Stabilní je zájem o spolupráci s Čínou,
ale na příčky vysokého zájmu se
letos dostaly i takové země jako je
Saúdská Arábie či Spojené Arabské Emiráty. Výrazný skok v zájmu

Tato země je důležitá i proto, jelikož v příštím roce zde proběhne
mezinárodní výstava EXPO-2017.
Vzhledem k dlouhodobým byznysovým vztahům obou zemí a potřebě je
prohlubovat podpořil náš Svaz oficiální účast České republiky na veletrhu v Astaně, který je zaměřen zejména na energetiku. V ní mají naše
firmy skvělé know-how a zkušenosti.
Právě díky tlaku byznysu česká vláda
rozhodla o účast na této výstavě. Věřím, že svým dílem napomůže lepším
obchodním vazbám.

Jaroslav Hanák

českých firem je patrný ve vztahu
k USA, které se dostaly na celkové
šesté místo zájmu mezi téměř stovkou zkoumaných zemí. Poměrně
značný je zájem o Indii, Vietnam,
Ázerbájdžán, ale také o Bělorusko
či některé jihoamerické státy.
Jaké významné aktivity vás čekají
v příštím roce?
Každoročně organizujeme osm až
deset podnikatelských misí. Na některých z nich spolupracujeme s dalšími subjekty, jako je například Ko-

Jaká nová teritoria, která se otevřela exportérům, v tuto chvíli vidíte jako perspektivní?
V lednu roku 2016 došlo ke zrušení
sankcí proti Íránu. Přesně v ten
den jsme s velkou podnikatelskou
misí byli v Teheránu. Byli jsme
zde vítáni jako důkaz měnících se
časů. Věřím, že padesátimiliónový
íránský trh je do budoucna velkou
výzvou. Dále je tu Kuba, kde došlo k uvolnění obchodních bariér
v roce 2015. Náš Svaz tam zorganizoval již dvě podnikatelské mise
a podpořil českou oficiální účast
na veletrhu FIHAV. Podobných výzev je řada. Věřím, že naši exportéři jsou schopni je dobře zvládnout.
(mim) n

Co je Svaz průmyslu a dopravy ČR

public relations

Společnost aktuálně zajišťuje přepravu po Evropě, do států bývalého
Sovětského svazu, ale i Blízkého
východu či Mongolska. Z původního zaměření celní agentury při
založení v roce 1995, se brzy firma vyvinula v moderní přepravní
a logistickou společnost, zajišťující
komplexní služby od dopravy přes
skladování až po vyřízení všech administrativních a celních formalit.
Naším primárním cílem je efektivní propojení EU se státy východní Evropy, Zakavkazska, Blízkého
i Středního východu. Za více než
dvacetileté působení na trhu známe kulturní, formální i praktické
faktory, ovlivňující přepravy napříč
státy i kontinenty. Díky nabytým
zkušenostem nyní odvádíme práci
s maximální profesionalitou, spolehlivě a bezpečně. Dbáme přitom
na minimalizaci nákladů a pravidelnou informovanost zákazníků,

mora pro hospodářské styky se SNS.
Každoročně k nám zavítají desítky
incomingových misí, rády k nám
míří na jednání čínské delegace. Rád
bych však připomenul misi do Kazachstánu, která proběhne v prosinci
s českým ministrem průmyslu.

n Největší zaměstnavatelský svaz v České republice.
n Zastřešuje 31 odvětvových svazů a asociací, 130 individuálních
členských firem a 6 pozorovatelů. Hájí zájmy celkově 11 tisíc firem,
které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků.
n Je nestátní organizací, která ovlivňuje hospodářskou a sociální
politiku vlády a působí na vytváření optimálních podmínek pro
podnikání.

n Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích.
n Podporuje export, pořádá podnikatelské mise:
160 – tolik zorganizoval zahraničních podnikatelských misí
24 – tolik misí zamířilo do východních teritorií
Východní teritoria, kam mířily podnikatelské mise - Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Ázerbájdžán,
Gruzie, Arménie, Moldavsko
Další informace: www. spcr. cz
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public relations

Leoš Tomíček

Jaroslav Hanák: Právě východ
je pro naše exportéry důležitým směrem

jedné elektrárny v USA – ve světovém měřítku zcela výjimečné. Tamní jordánská oblast patří ke třem
nejsušším na světě, technickým
„oříškem“ tedy bude zajištění dostatku vody na chlazení reaktorů.
Leoš Tomíček pak uvedl příklady
českých firem, které v posledních
letech získaly významné zakázky
při stavbách Rosatomu – zvláště
v samotném Rusku. Objem dodávek
společnosti Sigma Group jako dodavatele čerpadel v letech 2009-2015
se blíží 700 milionům korun, zatímco
firma ZPA Pečky dodala v období
2012-2016 různé pohony, armatury
či strojní zařízení za více než 140 milionů korun. Výrobce armatur Arako
se dokonce může pochlubit sumou
1,4 miliardy korun v letech 2008-2015. Arako je součástí skupiny
Rosatom, ale jak zdůraznil Leoš Tomíček, pracovní místa vytváří v Česku. Právě Arako je jednou z českých
firem, které navazují na zdejší
60letou tradici vývoje a výroby. n

ZAZNĚLO NA BUSINESS DNI RUSKÉ FEDERACE V BRNĚ
JAN MLÁDEK, MINISTR
PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
V poslední době jsme ve vztazích
s Ruskem v modu, kterému osobně
říkám damage control. To
znamená minimalizaci škod,
které způsobuje nejen mezinárodní politická situace,
ale i vývoj cen energetických nositelů, vyplývající
z toho směnný kurz rublu
a koupěschopnost poptávky,
pocházející z Ruské federace. Jsem velmi rád, že se po tříleté
přestávce letos na jaře uskutečnilo IX.
zasedání mezivládní komise a podařilo
se nastartovat dialog o věcech společného zájmu. Předpokládám, že další
zasedání komise proběhne v příštím
roce v Rusku. n
JAROSLAV HANÁK, PREZIDENT
SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY
Myslím, že naše vztahy s Ruskem
může posunout cesta prezidenta republiky. Přitom nejen do Moskvy, ale
i do nejúspěšnějších regionů. Jsem
přesvědčen, že se to podaří naplnit
a v prvním pololetí příštího roku poletíme s panem prezidentem republiky
do Ruska. Co největší podnikatelská
delegace by měla u té příležitosti ukázat, že máme o Rusko zájem. Připojuji
se k názoru, že nám sankce komplikují
život. Jsme proti sankcím, ale měli
bychom proto také něco dělat. Jsme
ve V4, tak přemýšlejme, jestli bychom
jako podnikatelské svazy nenahecovali
celou V4 a tím se nepřiblížili ke zrušení sankcí. Jsem sice pro Evropskou
unii, vždycky jsem byl, ale vadí mi když
je někdo rovný a někdo rovnější. Zatímco my se snažíme dodržovat sankce, roste obchod mezi USA a Ruskem.
VLADIMÍR DLOUHÝ, PREZIDENT
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR
Relativně pozitivní zprávou mezi informacemi o poklesu vývozu je to, že náš
export do Ruska klesá pomaleji, než je
tomu v případě dalších ekonomik z našeho regionu. Rusko je historickým partnerem v ekonomické spolupráci, máme
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tam dlouhodobě dobré postavení a dobré jméno. Je to závdavek i do budoucna,
jak překonat tuto krizi. Do určité míry
čelíme situacím, které nejsme schopni
ovlivnit. Pokles ruské ekonomiky je fakt. Pokles rublu je
také fakt a my se tomu musíme přizpůsobit. Je potřeba jít
po jednotlivých konkrétních
případech a využít našeho
dobrého jména. Organizovat
podnikatelské mise do jednotlivých oblastí. Například
do Tatarstánu, Čeljabinské či Sverdlovské oblasti. Tam je největší potenciál pro
rozšíření existujících obchodních kanálů. Osobně mám dobré styky s Obchodní
a průmyslovou komorou Ruské federace
i přímo s panem Jevgenijem Katarynem.
Plánujeme jich využít a jednat o možnostech jak podpořit nejen náš vývoz
do Ruska, ale i investiční přítomnost.
I přes nelehkou situaci si dovolím tvrdit,
že českým firmám se stále nabízí spousta příležitostí a ruský trh v sobě skýtá
velký potenciál. n
OLGA FILIPPOVÁ, ZÁSTUPKYNĚ
ŘEDITELE ODBORU
PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ
A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ,
MINISTERSTVO PRŮMYSLU RF
Jedním z klíčových instrumentů nové
průmyslové politiky Ruské federace,
zaměřené na podporu investičního klimatu a získávání investic, je speciální
investiční kontrakt. V rámci kontraktu
má investor nárok nejen na různé úlevy.
Získává také stabilní byznys, protože
po dobu až deseti let zůstávají v platnosti veškerá ujednání, dohodnutá
s investorem na začátku. Mimo předem
definovaný a neměnný systém danění
se jedná například také o možnost získat slevu na dani z příjmu. Vláda navíc
usiluje o formování modelu poptávky
po produkci, vzniklé v rámci uzavřených
speciálních investičních kontraktů.
Výrobce má například ze zákona nárok
na získání označení „výhradní dodavatel“ pro státní zakázky. Kontrakt investorům zajistí také označení „ruského
výrobce“. V rámci investiční smlouvy

získává produkce toto osvědčení o původu na období tří let s tím, že následně
musí investor prokázat míru plnění standardních požadavků na lokalizaci. Přípravou investičních kontraktů se zabývá
ministerstvo průmyslu a obchodu RF.
Na základě žádosti připravuje vyhodnocení a podklady pro mezirezortní komisi,
která o podmínkách smlouvy rozhoduje.
Významným kritériem při rozhodování
je krom jiného míra exportní orientace
podniku a produkce. V současné době
máme okolo dvou set žádostí o vyhodnocení takových projektů. n
ILDAR MINGALEJEV, NÁMĚSTEK
MINISTRA PRŮMYSLU
REPUBLIKY TATARSTÁN
Česká republika patří mezi tradiční
zahraniční obchodní partnery Republiky
Tatarstán. V roce 2015 oboustranný
obchodní obrat činil 90 milionů dolarů.
Vzájemné vztahy přitom mají potenciál
dále se rozvíjet. Velký zájem je o spolupráci v oblasti letectví. Kazaňský vrtulníkový závod, který vyrábí vrtulníky
MI 8 a MI 17, dodal svého času do České republiky 90 strojů. Nyní spolupracujeme v oblasti zajištění servisu, dodávek
komponent i lokalizace. Kazaňský
agregátový závod, dceřiný podnik Kazaňského vrtulníkového závodu aktivně
spolupracuje s českou společností Velká
Bíteš i v oblasti lokalizace výroby komponent pro vrtulníky MI 8 a MI 17. Tato
produkce se využije ve zhruba dvaceti
procentech z celkového počtu vyrobených strojů. S českými strojaři jednáme
i o možnosti dodávek komponent pro
výrobu letadel typu Super Jet. Se společností Velká Bíteš máme také společný
projekt, týkající se bezpilotních strojů
- jedná se o dodávky malých motorů.
Dále na území zvláštní ekonomické zóny
průmyslově-výrobního typu Alabuga
v Tatarstánu chystá spustit výrobu hydraulických dílů pro automobily Kamaz
česká firma Jihostroj. Jejím rezidentem
se má stát od příštího měsíce s tím,
že rezidenti zvláštní ekonomické zóny
získávají významnou podporu ze strany
státu. Aktivně rozvíjíme také regionální
vztahy s Jihomoravským krajem. n
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Číše vína

Po skončení konferenčního programu Ruského Business dne na MSV v Brně připravila Komora SNS
za podpory logistické společnosti GEFCO neformální
akci – číši vína. Ta se stala platformou pro shrnutí
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závěrů dne mezi řečníky konference a významnými
hosty. Akci zahájil Alexandr Zmejevskij, mimořádný
a zplnomocněný velvyslanec Ruska v Česku a František Masopust, výkonný ředitel Komory SNS. n

letošním roce 2016 oslavily
firmy AQUACOMP HARD
s. r. o. a KOVOFINIŠ s. r. o.
významná výročí. Firma AQUACOMP HARD oslavila
25 let od svého založení a firma KOVOFINIŠ
oslavila 65 let. KOVOFINIŠ již od roku
1951 vyrábí zařízení
pro povrchovou úpravu. Od roku 1998 obě
firmy fungují pod jedním managementem, což umožňuje velmi úzkou
spolupráci.
Působíme v oblasti výroby zařízení pro povrchové úpravy a čistíren průmyslových odpadních vod.
Zabýváme se výrobou zařízení pro
chemické, elektrochemické a galvanické povrchové úpravy. Další oblastí, ve které působíme, je výroba
zařízení pro nanášení práškových
i tekutých nátěrových hmot a zařízení pro lakování ponorem.
Do našeho sortimentu také patří
plně automatické čistírny odpadních
vod z provozů linek povrchových
úprav a dalších chemických provozů
a výrob. Vlastní výzkumná laboratoř
nám umožňuje najít nejlepší řešení
pro každého zákazníka. Dodávané
čistírny odpadních vod využívají jak
tradičních způsobů čištění odpadních vod založených na neutralizačních a srážecích procesech, tak
i moderních způsobů založených
na membránových procesech a odpařování. Díky využívání nejmodernějších technologií čištění odpadních vod mohou být námi dodávaná
zařízení s uzavřeným okruhem vody.
Takto konstruovaná zařízení nezatěžují životní prostředí a šetří zákazníkům náklady na spotřebu vody.
Za dobu své existence obě firmy prošly značným vývojem, a to
nejen technologickým. Největším
vývojem prošlo know-how obou
společností. Důkazem toho je neustálý rozvoj výrobního sortimentu,
do kterého jsou nově zařazeny
i vlastní vakuové odparky.

Vlastnosti dodávaného zařízení
se vždy odvíjí od zákaznických potřeb a možností. Zajišťujeme dodávky zařízení vlastními zdroji od vývoje přes konstrukční
zpracování, výrobu až
po finální montáž u zákazníka. Po montáži
následuje období náběhu
výroby, při kterém jsou
účastni naši zaměstnanci, kteří dohlíží na hladký
průběh. Samozřejmostí každé dodávky je záruční i pozáruční servis.
Jedním z hlavních exportních
zájmů našich firem jsou země SNS,

rina (KNAAZ), které se zabývá výrobou civilního letadlaSuperjet 100.
Druhým projektem je dodání
a montáž souboru linek povrchových úprav pro Kazaňský vrtulníkový závod (KVZ), který je předním výrobcem civilních vrtulníků na území
Ruska. Třetím projektem je dodávka
vybavení haly povrchových úprav
pro letecký závod Irkut, který vyrábí
nové civilní letadlo MC-21. Mezi
dalšími projekty můžeme zmínit například dodávku eloxovací linky do
závodu Zenit v Kazani, kde se vyrábí
optické a elektronické příslušenství
pro fotografickou techniku.

Eloxovací linka

Lakovací hala pro letadla

zejména pak Rusko a Bělorusko.
Naši zákazníci jsou nejčastěji z automobilového a leteckého průmyslu,
kde jsou jedny z nejvyšších požadavků na kvalitu povrchové úpravy
materiálů.
Mezi významné zákazníky patří
například ruská firma VSMPO-Avisma, která je největším výrobcem
titanu na světě. Pro tuto firmu jsme
realizovali linku moření titanových
dílců dodávané leteckému průmysl.
V současné době probíhá několik
významných projektů pro ruské firmy. Jedním z nich je dodávka kompletního vybavení haly povrchových
úprav pro Komsomolskoamurské
letecké výrobní sdružení J. A. Gaga-

Firmy ze zemí SNS se staly našimi významnými partnery. Tito partneři byli a jsou velmi důležití pro
rozvoj našich firem již od samotného počátku. Naším cílem je v této
spolupráci nejenom pokračovat, ale
snažit se jí ještě prohlubovat. Toho
chceme dosahovat zlepšováním
vztahů se současnými zákazníky
a získáváním nových zákazníků.
Pouze díky důvěře, kterou nám
projevují naši zákazníci, jsme byli
schopni oslavit 25. a 65. výročí
založení našich firem. Tato výročí
samozřejmě nepovažujeme za konečnou metu, ale pouze za odrazový můstek, ze kterého se můžeme
odrazit ještě výš. n
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public relations

65 let jedničkou na ruském trhu

Bělorusko už není tabu, Češi mají co dohánět
Uvažování o česko-běloruských hospodářských vztazích nejlépe charakterizuje idea společného podniku, který se díky kotvám v obou zemích prosazuje jak na trhu Evropské unie, tak v Eurasijské ekonomické unii. Běloruský den na brněnském strojírenském veletrhu potvrdil, že výhody takové
možné spolupráce v různých odvětvích si uvědomují na obou stranách.

něj nestalo, že by EGAP kohokoliv
odmítl kvůli teritoriálnímu limitu. Ten
je stále z jedné třetiny nevyčerpaný.
„Bude-li to možné, podpoříme
přeřazení Běloruska do vyšší kategorie,“ řekl Dlouhý. Upozornil ale,
že rozhodující není české přání, ale
vyhodnocení ekonomických kritérií.

bém domácím produktu – činí tam
26 procent. Klíčovým odvětvím je
strojírenství, velkou tradici má výroba
motorových vozidel – známý je například závod Belaz. Gennadij Sviderskij
je přesvědčen, že kooperace s Bělorusy může pozvednout český automobilový průmysl na ještě vyšší úroveň.

Když Komora SNS zhruba před
deseti lety poprvé uspořádala podnikatelskou misi do Běloruska, čekalo
její účastníky překvapení. Bělorusko
tehdy bylo – obrazně řečeno – „velmi na indexu“, vzpomíná výkonný
šéf komory František Masopust.
Češi si mysleli, že země Evropské
unie s Bělorusy prakticky žádný
byznys nedělají. Opak byl pravdou.
Němečtí či italští podnikatelé už
tam upevňovali své pozice a to
i díky nezanedbatelné státní podpoře.
Od té doby se mnohé změnilo
i v česko-běloruských ekonomických
vztazích. Jak poznamenal náměstek
českého ministra zahraničí Martin
Tlapa, zahraniční politika se posunula
směrem k větší pragmatičnosti. Česká diplomacie se snaží otevírat nové
trhy. Bylo to ostatně také poprvé, co
Černínský palác (sídlo českého ministerstva zahraničí) vyslal na běloruský
den v Brně tak vysoce postaveného
zástupce. Do různých projektů na běloruském trhu se už pustily firmy jako

Dvě podobné země
Pokud by si někdo z posluchačů
v Brně dělal čárky jenom při zmínkách všech řečníků o tom, v čem
všem si jsou obě země podobné,
napočítal by jich nakonec opravdu
hodně. Podle českého náměstka ministra průmyslu Jiřího Koliby si jsou
obě země blízké svou velikostí (počtem obyvatel kolem deseti milionů),
zaměřením ekonomiky, ale i kulturou.
Český velvyslanec v Bělorusku Milan
Ekert zase připomenul, že k tomu
všemu mezi oběma zeměmi neexistuje žádná velká jazyková bariéra. A našel i další paralely – v obou případech
jde o tranzitní země (to naznačuje
možnosti spolupráce v dopravě) a zároveň o státy, které nemají k dispozici
žádné obří zásoby surovin.
První náměstek běloruského ministra průmyslu Gennadij Sviderskij
také upozornil na podobnou strukturu ekonomiky. (Rozhovor čtěte
na straně 22.) Bělorusko se podobně
jako Česko prezentuje jako země
s vysokým podílem průmyslu na hru-

Průmysl, doprava, jádro
Běloruskou kvalitu pak ocenil místopředseda Poslanecké sněmovny
Vojtěch Filip. Vzpomněl si, jak
na tradiční zemědělské výstavě
Země živitelka v Českých Budějovicích uvažoval o tom, kdo má z obou
zemí kvalitnější malotraktory. „Říkal jsem si, jestli jsme náhodou nezaspali,“ uvedl Filip. Jisté je, že jak
Češi, tak Bělorusové směřují právě
s malotraktory na světové trhy.
Pokud jde o celkové vztahy s Běloruskem, Vojtěch Filip se domnívá, že
Češi skutečně zaspali. V době, kdy už
Bělorusové byli na cestě do jednotného ekonomického prostoru s Ruskem
a Kazachstánem, „jsme neudělali dost
kroků k posílení vazeb“. Místopředseda sněmovny na druhé straně oceňuje, že celkový pohled na Bělorusko se
začal měnit během českého předsednictví v Evropské unii v prvním pololetí roku 2009. Tehdy začalo fungovat
Východní partnerství mezi EU a šesti
zeměmi bývalého Sovětského svazu,
mezi něž patří i Bělorusko.
Do budoucna vidí Filip kromě
průmyslu velké příležitosti v dopravě – vzhledem k nedokončenému
dálničnímu propojení mezi Českem,
Polskem a Běloruskem, které by
navíc bylo vhodné protáhnout jak
do Ruska, tak do Pobaltí.
Šance se podle Filipa rýsují také
v tratích pro rychlovlaky. I když ani
v Česku, ani v Bělorusku nejsou
řešením pro vnitrostátní dopravu,
rozvoj rychlovlaků v Číně je stále
silnější a podobným směrem by se
mohla vydat i Evropa. Tématem
budoucnosti je právě i její dopravní
propojení s východní Asií. Česko
i Bělorusko se nacházejí na křižovatce kontinentálních cest a mohou v této oblasti hledat společný
zájem. Místopředseda Filip také

Martin Tlapa
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Bauer Technics, Metrostav, Papcel,
AŽD či Škoda Transportation.
Běloruský velvyslanec v Česku
Valerij Kurdjukov situaci charakterizoval jednou větou: V současné
době roste význam ekonomické
diplomacie jako takové. (Rozhovor
s Valerijem Kurdjukovem čtěte
na straně 25.) Neplatí to ale stoprocentně. Většina evropských sankcí
vůči Bělorusku byla pozastavena
v roce 2015, zatímco sankce proti
Rusku jsou stále platné.
Je tedy logické, že také běloruskou ekonomiku poznamenaly
celkové hospodářské problémy
postsovětského teritoria.
Zatím nevyužitý potenciál
I tady je možné hledat jeden z důvodů, proč podíl Běloruska na českém
dovozu i vývozu zatím zůstává v řádu
desetin procenta. Český velvyslanec
v Bělorusku Milan Ekert upozornil,
že i když před pár lety rostl vzájemný obchod o stovky procent, v roce
2015 český export do Běloruska
poklesl o téměř 40 procent. Důležité podle něj je to, že právě Česko
podpořilo zrušení sankcí. Aspoň tato
objektivní překážka pro vzájemný
obchod přestala existovat.
Na druhé straně Valerij Sadocho, ředitel běloruského Národního
centra marketingu a konjunktury
cen, upřesnil, že mezi zeměmi
Evropské unie zaujímá Česko jako
partner Běloruska sedmé místo
(z hlediska podílu na běloruském
exportu) – po Británii, Nizozemsku,
Německu, Litvě, Lotyšsku a Polsku.
Účastníci běloruského dne se nicméně shodovali v tom, že potenciál
vzájemných ekonomických vztahů je
mnohem větší. „Z hlediska českého
byznysu má smysl nejenom obchodovat, ale také v Bělorusku investovat

Valerij Kurdjukov

a rozvíjet společné podniky,“ prohlásil
náměstek běloruského ministra zahraničí Jevgenij Šestakov. Připomněl,
že investicí v Bělorusku české firmy
získávají přístup na celý trh Eurasijské ekonomické unie. Tu dnes tvoří
kromě Ruska, Běloruska a Kazachstánu už také Arménie a Kyrgyzstán.
Bělorusko dluhy splácí
Předseda představenstva Komory
SNS Jiří Demiš přišel s poznatkem
o dalším faktoru, který může sehrát
podstatnou roli do budoucna –
vztahy mezi Běloruskem a Českem
nejsou zatíženy žádnými nesplácenými pohledávkami. Řada českých
řečníků pak nechápavě kroutila
hlavami nad tím, proč zemi jako
Bělorusko, která plní veškeré své finanční závazky i na firemní úrovni,
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zařazuje až
do nejrizikovější, sedmé kategorie.
To může být nepříjemné také z hlediska podmínek české státní podpory exportérům do Běloruska.
Náměstek generálního ředitele
státní exportní pojišťovny EGAP Marek Dlouhý nicméně na druhé straně
posluchače ujistil, že tato instituce
nehodlá pojišťování vývozců do Běloruska nijak omezovat. Ještě se podle

Jevgenij Šestakov

předpokládá, že pokud se Bělorusové rozhodnou pro stavbu dalších
jaderných reaktorů, mohly by se
při jejich stavbě uchytit také české
firmy. Už dnes jsou některé z nich
subdodavateli Rosatomu, který staví dva bloky elektrárny Ostrovec.
Garantujeme
rychlé procedury
Náměstek ministra zahraničí Jevgenij
Šestakov se pak zjevně snažil vyvrátit
představy o Bělorusku jako o zemi,
ve které nepanuje příliš přívětivé byznysové prostředí. Naopak Minsk se
dnes podle Šestakova snaží o pružný

František Masopust

a vstřícný přístup k podnikatelským
záměrům, který nemá nic společného
se zkostnatělou byrokracií. „Garantujeme českému byznysu rychlé procedury,“ prohlásil Šestakov.
Obě země by se podle něj také
mohly zapojit do čínské iniciativy
„Hedvábné stezky“, která má vyústit
v rozsáhlé budování infrastruktury
od východní Asie do Evropy. Bělorusko má s Čínou dobré, „až strategické“, vztahy a podle Šestakovových
informací je na tom Česko podobně.
V neposlední řadě je Bělorusko
podle náměstka ministra rozvinutou agrární zemí, která nabízí investorům výhodně podmínky – včetně nulové daně z příjmu – ve zvláštních ekonomických zónách. n
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Gennadij Sviderskij: Běloruská legislativa
je zaměřená na potřeby investorů
Bělorusko je exportně orientovaná země. Přes 70 procent produkce podniků ministerstva průmyslu je určeno k exportu a míří na trhy přes stovky
světových zemí. Současně je Bělorusko otevřené i zahraničním investorům, kteří od státu mohou získat výraznou podporu. „Velký zájem má země
na zvýšení konkurenceschopnosti vlastní produkce na světových trzích,“
říká první náměstek ministra průmyslu Běloruské republiky.
VEB: Bělorusko má v EU reputaci
země, jejíž ekonomika se po rozpadu SSSR moc nezměnila. Je to tak?
SVIDERSKIJ: V mnohém to tak je.
V průmyslovém komplexu Běloruska jsou nyní v kompetenci našeho
ministerstva výrobní podniky působící v oblasti strojírenství, hutnictví,
optiky, elektrotechniky a elektroniky. Tedy obory nezanikly, zůstaly
zachovány, jak to bylo za sovětských
dob. Podniky jsou v běžném provozu, po rozpadu SSSR se nezastavovaly. Nicméně za více než dvě desetiletí prošly závody významnými
změnami. Ty se týkají jak technické
modernizace, tak zavedení výrobních postupů pro novou produkci
a získávání nových odbytišť a trhů.
Bělorusko je exportně orientovaná
země. Přes 70 procent produkce
podniků ministerstva průmyslu je
určeno k exportu a míří na trhy přes
stovky světových zemí. Považuji to
za velmi objektivní potvrzení konkurenceschopnosti naší produkce.

rem a odpovídajícím úřadem státní
moci. Tedy také ministerstvem průmyslu s tím, že právo podepisovat
takové dohody náleží ministrovi.
Následně má smlouva význam

VEB: Nakolik je dnešní Bělorusko
otevřené vůči zahraničním investorům a obchodním partnerům?
SVIDERSKIJ: Legislativa Běloruska
je nastavená tak, že v případě zájmu
pracovat v naší zemi získává investor výraznou státní podporu. Současný investiční kodex předpokládá,
že po předložení podnikatelského
plánu může být uzavřena investiční
smlouva mezi zahraničním investo-

mezinárodní dohody, tedy podléhá
mezinárodnímu právu, a dá se říct,
že tak má vyšší platnost než národní
zákonodárné akty. Přitom podmínky
zůstávají neměnné po celou dobu
realizace investičního projektu.
Nehledě na změny ve vnitřních zákonech země požadavky takových
smluv budou naplněny.
Otevřenost Běloruska k zahraničním investorům je dnes evident-

VEB: Co pro Bělorusko znamená
„sankční válka“ mezi EU a Ruskem?
SVIDERSKIJ: Jakékoli sankce, nehledě na to, proti komu se uplatňují, škodí byznysu a průmyslu. Jsem
si jistý, že také běloruský a český
byznys mají zájem na tom, aby nebyly. V takovém případě bychom
mohli pracovat na trhu služeb
a výrobních kooperací a neztrácet
čas s překonáváním těch umělých
ohraničení, které se vytvářejí v důsledku různých politických otázek.
Ministerstvo průmyslu nepočítá se
současnou situací jako se stálým

Bělorusko je součástí jednotného ekonomického
prostoru (celní unie). Produkce vyrobená
u nás může bez omezení a celních hranic svobodně
putovat na území od Brestu do Sachalinu.
vývojem obchodních vztahů, proto
jsme ani nezpracovávali zvláštní
program v rámci „sankční války“.
VEB: Mohl byste krátce uvést, proč
může být Bělorusko zajímavé pro
české firmy?
SVIDERSKIJ: Dnes zastupují podniky ministerstva průmyslu prakticky všechny základní průmyslové
obory. V případě zájmu mohou
investoři uplatnit své záměry založení efektivních výroben na území
Běloruska v oblasti strojírenství,
hutnictví, výroby obráběcích strojů,
také opticko-mechanickém průmyslu. V naší zemi je také dobrý
zaměstnanecký potenciál. V rámci
našich specializovaných univerzit,

technických škol a učilišť se zachoval a znásobil vysoce kvalifikovaný
systém technického vzdělání. A to
je velmi důležité. Neboť úspěch
každého podniku je závislý na profesionalitě jeho kolektivu. Významným aspektem je také to, že je
Bělorusko součástí jednotného ekonomického prostoru (celní unie).
To znamená, že produkce vyrobená
v naší zemi může bez omezení
a celních hranic svobodně putovat
na území od Brestu do Sachalinu.
V závěru bych chtěl zdůraznit, že
strategickou úlohou podniků ministerstva průmyslu je integrace do světové ekonomiky, zachování a znásobení kompetencí, zvýšení úrovně
konkurenceschopnosti produkce. n

Gennadij Sviderskij

Česká spolupráce s běloruskými podniky
stojí na úvěrové historii stoprocentního plnění
finančních závazků.
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ní a potvrzená nejen legislativou,
ale i zájmem ze strany hospodářských subjektů zakládat nové
moderní podniky. Dobrým příkladem je společný projekt podniku
Horizont a čínského partnera,firmy
Midea. V průběhu pěti let v rámci
schváleného programu úspěšně
vyrábí domácí spotřebiče (mikrovlnky). Perspektivní projekty jsou
dnes také v oblasti automobilového
průmyslu a hutnictví.

V rámci kontraktu naše podniky
splnily dohody dle časového harmonogramu.
Spolupráce s běloruskými podniky stojí na úvěrové historii stoprocentního plnění finančních závazků.
To považuji za vážný argument
ve prospěch spolupráce s výrobními podniky naší země.

VEB: Mohou se české firmy spolehnout na schopnost běloruských
partnerů plnit své finanční závazky?
SVIDERSKIJ: Odpověď na tuto otázku dobře znají české pojišťovny,
právě ty pojišťují exportní zakázky.
Na strojírenském veletrhu v Brně,
v rámci Business dne Běloruska
zaznělo, že v případě Běloruska
nejsou zaznamenány případy neplnění finančních závazků. Pojišťovny
nevykazují pojistné události. S českými partnery jsme realizovali řadu
investičních projektů. Jde například o mnohamilionovou smlouvu
na modernizaci závodu BELAZ.
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Valerij Kurdjukov: Obchod nestačí,
potřebujeme společné podniky
Vztahy mezi Běloruskem a Evropskou unii se zlepšují. Česko tak může pro
rozvoj ekonomických vztahů s Běloruskem využít i politickou podporu.
Spolupráce by se měla zaměřit na vytvoření společných podniků, jejichž
výrobky by se mohly uplatnit na trhu Eurasijské ekonomické unie. „Česká produkce, s nezbytným podílem zpracování v Bělorusku, tak může bez
jakýchkoliv bariér zamířit na velký 170 milionový trh. Budou se na ni také
vztahovat preference v rámci státních zakázek,“ říká velvyslanec Běloruské republiky v Česku Valerij Kurdjukov.
VEB: Podíl Běloruska na obchodní
bilanci Česka je zatím poměrně
malý. Do jaké míry v tom podle Vás
může hrát roli určitá vzájemná nedůvěra?
KURDJUKOV: Nemyslím, že slovo
nedůvěra adekvátně vystihuje převažující nálady mezi českými a běloruskými podnikateli. To potvrzují
„suchá“ čísla statistiky, co do výše
vzájemné obchodní výměny je
Česká republika na 17. místě mezi
zahraničními obchodními partnery
Běloruska. Objem českého importu
do naší země je pak ještě výraznější
– Česko je dvanáctým nejvýznamnějším dovozcem do Běloruska.
Příčina méně výrazného podílu
Běloruska v obchodní bilanci České republiky je zjevná. Objektivně
vzato, jak v Bělorusku, tak i v České
republice je počet společností, které
mohou aktivně působit na zahraničních trzích omezený. Přednost často
dostávají takzvané prioritní státy.
V první řadě si firmy vybírají mezi
sousedskými zeměmi, dále pak členskými státy určitých ekonomických
společenství, a také významnými
státy, které zpravidla nabízejí více
informací a lepší strukturu státní
podpory zahraničního obchodu.
Bělorusko bylo teprve nedávno
zařazeno na seznam perspektivních zemí pro český export, jenž
je součástí Exportní strategie ČR
pro roky 2012-2020.
V poslední době také došlo
ke značnému „oteplení politického
klimatu“ mezi Běloruskem a Evropskou unii. To české straně umožnilo
poskytnout politickou podporu

Valerij Kurdjukov

bělorusko-české hospodářské spolupráci, jejíž absence v předchozích
letech neprospívala rozvoji vzájemného obchodu.
Nicméně se mi zdá, že koncentrace úsilí pouze na export nevede
k dosažení úspěchu ve střednědobém a dlouhodobém výhledu.
Potřebujeme se zaměřit na vytváření společných výrobních podniků
na území Běloruska s přesahem
produkce pro celý trh Eurasijské
ekonomické unie (EAEU). Ty by
mohly propojit silné stránky obou
zemí a vytvořit základnu pro stálou poptávku po českých komponentech, průmyslovém zařízení
a technologiích. U takových podniků by mohla být pobídkou pro
začátek menší konkurence na trhu
ze strany výrobců ze zemí EAEU

a světových firem, a také podpora
vlády Běloruska. Běloruská vláda je
připravená přistupovat ke každému
takovému projektu individuálně.
Trochu tomu zatím brání také
opatrnost v rozhodování, která je
vlastní českým podnikatelům. Z praxe přitom vyplývá, že řada projektů,
o kterých uvažovaly české firmy,
byly nakonec realizovány jinými
zahraničními partnery. Například
prostřednictvím mateřské a řídící
společnosti z Německa, Rakouska
nebo Nizozemí. Známé jsou také
případy, kdy podnikatelé z Polska,
Slovenska, či Německa podepisují
s běloruskými exportéry dlouholeté
smlouvy s garantovaným objemem
objednávek a tak produkce, kterou
jsme dříve dodávali napřímo, se
do Česka dostává přes prostředníky,
tedy dráž. Jsou to přirozené ekonomické procesy, vyplývající z optimalizace dodavatelských řetězců.
V tomto směru by větší rozhodnost českých firem mohla přinést
výhody českým i běloruským firmám.
VEB: Mohl byste krátce uvést, v jakých oborech vidíte v budoucnu
příležitosti pro rozvoj obchodních
vztahů mezi Českem a Běloruskem?
KURDJUKOV: Podnikatelé našich
zemí mají zájem o nejrůznější odvětví, nicméně nejvíce perspektivní
se zdají být obory, ve kterých by
Bělorusko mohlo poskytnout zdroje, jež samotnému Česku chybí.
Česká vláda opakovaně uváděla, že
české exportéry limituje nedostatek
nezbytných kvalifikovaných pracovníků. Tento problém, by mohl být
vyřešen prostřednictvím transferu
některých technologických procesů
do Běloruska.
Česká produkce s nezbytným
podílem zpracování v Bělorusku
může krom toho svobodně mířit
na trh EAEU, který představuje
170 milionů spotřebitelů. Budou
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se na ni vztahovat také preference
v rámci státních zakázek.
Mezi konkrétní směry spolupráce,
které se v poslední době diskutují,
patří výroba komponent pro automobilový průmysl, a to jak pro potřeby
vnitřního trhu Běloruska, tak pro
naplnění požadavků EAEU v oblasti
lokalizace automobilového průmyslu, které platí na území všech státu
společenství. Běloruští výrobci mají
v oblasti automotive také zájem o dodávky českých dílů a technologií pro
jejich další využití ve svých produktech, určených pro trh EU.
Předpokládáme, že bude pokračovat rozvoj již probíhající spolupráce v oblasti modernizace petrochemického komplexu Běloruska,
zemědělství, potravinářského a farmaceutického průmyslu, obráběcích
strojů, informačních technologií
a zpracovávání dřeva. Také v oblasti
zdravotní a rehabilitační turistiky.
Je přitom nezbytné zdůraznit, že
v Bělorusku existuje řada vědec-

kých výzkumů a nápadů, které mají
potenciál být využity v rámci moderních výrobních podniků. V této
souvislosti počítáme s uzavřením
mezivládní dohody mezi Běloruskem a Českou republikou o spolupráci v oblasti vědy, výzkumu
a technologií, která by umožnila poskytovat státní podporu společným
vědecko-výzkumným projektům.
VEB: Objevují se informace o příležitostech pro české firmy v běloruské energetice, zvláště pak v oblasti
obnovitelných zdrojů. To asi souvisí
s vaší aktuální energetickou koncepcí?
KURDJUKOV: Celkově se spolupráce s Českou republikou v energetickém sektoru aktivně rozvíjí, zvláště
pak v projektech, týkajících se bytového a komunálního hospodářství
či živočišných farem. Pro rozvoj
této oblasti spolupráce je vytvořena
a aktivně působí bělorusko-česká
pracovní skupina v energetice,

která je skvělou platformou pro
diskuzi společných projektů.
Mezi významné společné projekty lze zařadit již uvedenou do provozu Grodenskou vodní elektrárnu,
pro kterou dodávala zařízení česká
společnost Mavel. Také pak Polockou vodní elektrárnu, která se buduje rovněž s přispěním firmy Mavel a řadu dalších nových projektů,
které jsou nyní ve fázi zpracování.
V poslední době skutečně roste
počet nabídek od českých společností ohledně realizace těch či
oněch projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie v Bělorusku.
Zatímco v řadě dalších zemí světa
byla podpora obnovitelných zdrojů
omezena. Česko přitom není jedinou zemí, která se o tento sektor
zajímá. Navíc v době, kdy české
firmy nabízejí především jen dodávky zařízení (občas s možností
financování), společnosti z jiných
zemí realizují takové projekty i jako
přímí investoři. n

ZAZNĚLO NA BUSINESS DNI BĚLORUSKA V BRNĚ
JEVGENIJ ŠESTAKOV, NÁMĚSTEK
MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
BĚLORUSKÉ REPUBLIKY
Zrušení sankcí Evropské unie v roce
2015 odstranilo veškeré bariéry nejen
pro volné obchodování s Běloruskou
republikou, ale i investice do naší ekonomiky. Navíc po parlamentních volbách, které v zemi proběhly v září a jejichž výsledky nebyly rozporovány ani
Evropskou unií, ani OSN, budeme aktivně rozvíjet spolupráci s evropskými
poslanci, včetně těch českých. Ve své
obchodní strategii věnujeme stejnou
pozornost jak obchodu s Evropskou
unií, tak Euroasijskou hospodářskou
unií. Výhodou Běloruska je geografická
poloha. Jsme prakticky křižovatkou
obchodních cest ze severu na jih ve východní Evropě. A v evropském měřítku také ze západu na východ. Jsme
tranzitním státem a přes naše území
ročně putuje 100 mil. tun evropských
nákladů. Jsme také branou na trh Euroasijské ekonomické unie. Jedná se
o 180 milionový trh a jeho perspektivy
jsou obrovské. Bělorusko má také velmi dobré, strategické vztahy s Čínou.
V rámci projektu Hedvábné stezky
aktivně rozvíjíme technologicko-průmyslový park Velký kámen. Je otevřený
pro investory a podniky všech zemí
a mimo daňové výhody poskytuje také
logistické služby, umožňující vývoz i dovoz výrobků z Číny ve 14 denní lhůtě.
Jeden z důležitých oborů vidíme v informačních technologiích a programování.
Export našich informačních technologií
dnes dosahuje téměř miliardy dolarů.
Postupně se v této oblasti stáváme
lídrem. Velkou podporu má u nás zemědělství, Bělorusko je agrární zemí a pro
podnikající v tomto sektoru platí nulová
sazba pro daně z příjmů. Výše exportu
naší potravinové produkce přesahuje
5 miliard dolarů ročně. n
JIŘÍ KOLIBA, NÁMĚSTEK
MINISTRA PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR
Nyní dochází k další etapě rozvoje
ve vztazích s Běloruskou republikou. Máme tu velkou výhodu, že se
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nejedná o prolamování ledů dvou
neznámých států, ale právě naopak.
Chtěl bych zdůraznit, že Běloruská
republika je pro nás jedním z nejserióznějších obchodních partnerů.
Nevzpomínám si, že by byl zazna-

ŽANNA BIRiČ, MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ MINSKÉHO MĚSTSKÉHO
VÝKONNÉHO VÝBORU
Ráda bych vám představila obchodní,
průmyslový a investiční potenciál
města Minsk. Ve městě žijí 2 miliony

Žanna Birič

menán jakýkoliv pojistný případ
v rámci mezinárodního plnění mezi
Českou republikou a Běloruskem.
Přál bych nám i Bělorusům více
takových partnerů. Řadu českých
firem zajímá realizace dalších etap
minského metra: například jednu
z našich dominantních stavebních
společností Metrostav v oblasti
stavební dodávky, či Škodu Transportation v rámci dodávky vagonů.
Zajímá to také řadu dalších našich
společností, protože metro není
jenom tunel v zemi, ve kterém
jezdí vlak, ale je to i spousta technologií, zabezpečovacích a informačních systémů aj. Máme řadu
českých firem, které na trhu
Běloruska fungují, obchodují, vyrábějí, staví, dodávají. Dnes již
nemáme žádnou formální ani byrokratickou překážku našim vztahům.
Záleží prakticky jenom na nás,
jak se bude tato obchodní bilance
vyvíjet. n

obyvatel, naše metropole zajišťuje
čtvrtinu HDP země a také téměř třetinu exportu. V Minsku působí přes
4000 průmyslových organizací, jejichž produkce je dobře známá i v zahraničí. Především se jedná o dodavatele dílů pro výrobce traktorů, dále
pak automobilový průmysl, strojírenství, dopravní techniku. Výrobky
s označením „vyrobeno v Minsku“
se exportují do 119 zemí. Jsme také
otevřeni inovacím. Inovační fond
města od roku 2013 zafinancoval
29 projektů v hodnotě 109 milionů
dolarů. Mezi ně patří také náš nový
technopark v Minsku. Nyní tam pracuje 29 rezidentů. Minsk je otevřený
investicím, také zakládání společných podniků. Podnikání neklademe
překážky, naopak se snažíme vyjít
vstříc každému projektu společného
podniku i investorovi. Obchodní výměna mezi Českou republikou a Minskem za posledních 7 měsíců činila
61,7 milionů dolarů. n
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