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ByZNyS SI VžDycKy cEStU NajDE

Jsem přesvědčen o tom, že české firmy mají na to, aby si přizpůsobily nové realitě  
na ruském trhu, říká ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Anna Uljačenková, Igor Záruba 

Od jara 2014 platí vzájemné sankce mezi 
Ruskem, EU a dalšími zeměmi. Jaká je 
bilance tohoto stavu z pohledu roku 2017? 
Vyklidili Češi ruský trh?
Výsledky za rok 2016 vykazují značný pokles 
vzájemného obchodu oproti roku 2014, 
a dochází tak k utlumení vzájemné hospodářské 
výměny. Když si vezmeme k dispozici reálná 
data, propad českého exportu do RF v porovnání 
celoročních objemů let 2014 a 2016 činil 
v korunovém vyjádření 33,5 %. Pokles dovozu 
z Ruska k nám byl 35,3 % a evidujeme snížení 
celkového obratu o 34,4 %. V absolutních číslech 
pak hovoříme v exportu o ztrátě ve výši přibližně 
37,8 miliard korun v porovnání exportu v roce 
2016 s rokem 2014.

V porovnání výsledků bilaterálního 
obchodu za roky 2015 a 2016 exportní relace 
poklesla v korunovém vyjádření o 3,9 %, 
import poklesl o 20,5 %a obrat poklesl 
o 13,5 %. Při sledování vývoje celoročního 
poklesu exportu za rok 2016 se ve druhém 
pololetí loňského roku podařilo dosáhnout 
mírně pozitivního vývoje v této oblasti.

V prvním čtvrtletí letošního roku jsme 
zaznamenali růst českého exportu v porovnání 
se stejným obdobím roku 2016. V korunovém 
vyjádření šlo o růst o 26,5 %. Přeceňovat tento 
trend by bylo poněkud předčasné, nicméně 
navazuje na již zmíněný trend růstu našeho 
vývozu ve druhém pololetí loňského roku.

Z uvedených fluktuací objemu vzájemného 
obchodu za období od roku 2014 do prvního 
čtvrtletí roku letošního lze vyvodit, že 
na něj nemají vliv pouze sankce, které lze 
ve vymezeném období považovat za konstantu. 
Působí tu i další faktory. Celkově zhoršená 
situace ruské ekonomiky byla způsobena 
zejména poklesem cen energetických surovin 
na světovém trhu. Silná ruská orientace 
na těžbu surovin a jejich následný export se 
projevila výrazným poklesem hodnoty rublu. 
Kladný vývoj cen komodit má podíl na zlepšení 
kondice ruské ekonomiky, a to se projevuje 
v nárůstu i naší vzájemné obchodní výměny. 

Sankce jsou trojího druhu, na zbrojní materiál, 
na těžbu fosilních paliv a na dodávky 
do ruského průmyslu a energetiky. Jaké jsou 
vůbec „zbylé” české možnosti?

Dodávky pro ruský průmysl a energetiku až 
na výjimky v zásadě možné jsou, jde jen o nut-
nost přizpůsobit se nové realitě. Obecně leží 
díky protekcionistickým opatřením největší 
potenciál spolupráce tam, kde ruská, potažmo 
euroasijská produkce, nemá kapacitu či kvali-
tu zásobovat vlastní trh. V takových případech 
si byznys vždy najde cestu a zboží či služba 
svého kupce. Tam, kde má místní produkce 
na domácím trhu silnou pozici, je zase vhodné 
hledat možnosti pro spolupráci na třetích 
trzích. Jsem přesvědčen, že právě české firmy 
mají na to, aby takové možnosti našly. 

Rusko po uvalení sankcí zavedlo tzv. program 
“importozamešenija”, což znamená náhradu 
dovozu za vlastní výrobu. Značka tamní výroby 
má také značné tržní preference. Jak se 
českým vývozcům daří zapadnout do modelu 
spolupráce s částečným přenosem výroby?
Politika nahrazování dovozu se začala v Rusku 
diskutovat a poté i uplatňovat již v období 
globální ekonomické krize, tedy po roce 2009. 
Jasným signálem ochranářského a izolacioni-
stického trendu ruské ekonomiky se pak stal 
výnos prezidenta Ruské federace z 6. srpna 
2014 “O uplatnění jednotlivých zvláštních 
hospodářských opatření za účelem zajištění 
bezpečnosti Ruské federace“. V současné 
době platí v ruské ekonomice rovněž řada 
omezení na veřejné zakázky, přísnější 
požadavky na certifikace, praxí je používání 
exportních omezení a zákazů. Znamená to, že 
od roku 2014 je obchodování s Ruskou fed-
erací v některých oblastech determinováno 
nejen opatřeními ze strany Evropské unie, 
ale i vnitřními ochranářskými pravidly nas-
tavenými například v oblasti potravinářského 
průmyslu či strojírenství. 

Ruský trh je ale pro řadu našich exportérů 
trhem zásadním a proto se některé české 
společnosti i přesto rozhodly lokalizovat svoji 
výrobu v Ruské federaci tak, aby získaly sta-
tus domácího ruského výrobce a podařilo se 
jim to. Mezi tyto úspěšné případy můžeme 
řadit výstavbu závodu na výrobu zapalovacích 
svíček do automobilů táborské společnosti 
Brisk v Samarské oblasti, který od loňského 
roku svou produkcí zásobuje nejen blízké 
producenty osobních vozů v Samaře a Togliat-
ti, ale i celý ruský trh. Úspěšnými příklady 
angažmá českých firem na ruském trhu je 

i závod na výrobu portálových obráběcích cen-
ter vsetínské společnosti Trimill v Uljanovské 
oblasti nebo závody společnosti Škoda Auto 
v Kaluze a Nižném Novgorodě. Takže možnosti 
uplatnit se úspěšně na ruském trhu pro české 

garant české účasti na 
Mezinárodní výstavě EXPO 2017 FUTURE ENERGY 

10. červen - 10. září 2017

Z ČESKA DO KAZACHSTÁNU 
Kaplanova turbína dobývá svět už téměř sto let. 
Další kapitolu napíše v Astaně...

Model Kaplanovy turbíny-ČKD Blansko Engineering, a.s.

jiří Havlíček (41)
narodil se v ledči nad sázavou. absolvoval 
gymnázium v čáslavi, následně vystudoval 
národohospodářskou fakultu vysoké školy  
ekonomické v praze. v roce 2012 dokončil 
studium mba na liGs university v oboru  
marketing a komunikace.

v letech 1998 až 2000 byl okresním tajemníkem 
čssd, následující dva roky pracoval jako vedoucí 
oddělení v rámci úseku ústředního finančního 
a daňového ředitelství na ministerstvu financí čr. 
následně působil jako ekonomický poradce.

v roce 2003 nastoupil na ministerstvo 
průmyslu a obchodu čr, kde zastával až 
do roku 2006 pozici ředitele kabinetu ministra. 
v letech 2006 až 2010 byl hlavním manažerem/
ústředním tajemníkem čssd. v letech 2010 až 
2013 byl místostarostou města čáslav.

v roce 2014 byl jmenován náměstkem minis-
tra průmyslu a obchodu čr a vedoucím úřadu 
ministerstva, měl na starosti sekci správní.  
řízení ministerstva průmyslu a obchodu převzal 
4. dubna tohoto roku. hovoří anglicky.
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agRÁRNÍ SpOLUpRÁcE S RUSKOU fEDERacÍ:  
přÍLEžItOStI Na tRHU a VýZVy pRO MZE

Marian Jurečka,
ministr zemědělství

Ruská federace je 
dlouhodobě nejvýznam-
nějším trhem pro českou 
agrární produkci mimo 
Evropskou unii. Jde 
o obrovský nenasycený 

trh, kde mají české potraviny, suroviny 
a zemědělské a potravinářské technologie 
skvělé jméno. Rusové oceňují kvalitu českých 
výrobků za dostupnou cenu a slovanskou 
blízkost, která nám dává konkurenční výho-
du oproti jiným evropským zemím. Bez ohle-
du na složitost aktuální situace, spolupráce 
s Ruskem v agrární oblasti pokračuje, a to 

jak formou exportu, tak v podobě společných 
projektů. 

Nejen z výše uvedených důvodů, ale také 
protože české agrární firmy mají o ruský 
trh velký zájem, je Rusko jednou z prvních 
zemí, kam Ministerstvo zemědělství vyslalo 
svého zemědělského diplomata – paní Nikolu 
Hruškovou. Přítomnost našeho člověka 
v teritoriu, který je bezprostředně k dis-
pozici českým agrárním firmám, je jedním 
z nejefektivnějších nástrojů podpory Min-
isterstva zemědělství. K rozvoji vzájemné 
spolupráce pomáháme také prostřednictvím 
podnikatelských misí do ruských regionů, 
incomingových misí ruských podnikatelů 
do České republiky nebo podporou účasti 
na veletrzích v Rusku. 

Za perspektivní aktuálně považujeme spo-
lupráci v oblasti chovu skotu, výstavbu fa-
rem, export genetického materiálu a speciál-
ní výživy pro zvířata, dodávky zemědělské 
techniky, výstavbu minipivovarů nebo třeba 
dodávky technologií do potravinářských 
závodů. V poslední době naši ruští partneři 
taktéž poptávají spolupráci v oblasti akvakul-
tury, ekologického zemědělství, plemenářství 
a dalších specifických oborech. 

Mezi českým a ruským ministerstvem ze- 
mědělství je ustanovena Pracovní skupina 
pro zemědělství na úrovni náměstků ministra, 
která je jednou ze stálých skupin Mezivládní 
komise. Jde o platformu, díky které můžeme 
napřímo řešit aktuální otázky a pomáhat 
českým firmám uspět na ruském trhu. n

VýZNaM MEZIVLÁDNÍ KOMISE pRO ČESKO-RUSKé OBcHODNÍ  
a HOSpODÁřSKé VZtaHy a OČEKÁVÁNÍ RUSKé StRaNy

Alexandr Zmejevskij,  
velvyslanec Ruské federace v České republice

Rusko-česká Mezivládní komise pro hospo- 
dářskou, průmyslovou a vědecko-technickou 
spolupráci je jedním z nejdůležitějších nástrojů 
na podporu rusko-české obchodní a hospodářské 
spolupráce. Činnost komise je zaměřena na stát-
ní podporu podnikání a společných projektů.

Jednání prezidentů našich zemí Vladi-
mira Putina a Miloše Zemana, které se 
nedávno uskutečnilo v rámci mezinárodního 
fóra „Jeden pás. Jedna stezka“ v Šanghaji 
a dosažená ujednání o uspořádání oficiální 
cesty prezidenta České republiky do Ruska 
v listopadu roku 2017, ještě jednou potvrdila 
existenci významného potenciálu a obous-
tranný zájem o zintenzivnění partnerských 
vztahů. V této spojitosti, v předzvěsti setkání 
na nejvyšší úrovni, získává zasedání meziv-
ládní komise obzvláště na významu.

Dobu, která uplynula od 9. zasedání 
komise v Praze v březnu 2016, můžeme 
připsat k pozitivům rusko-českých obchodních 
a hospodářských vztahů. Ve druhé polovině 
loňského roku začalo docházet k postupnému 
zotavování se naší dvoustranné obchodní 
výměny. Podle údajů z Českého statistického 

úřadu vzrostl v prvním čtvrtletí roku 2017 ob-
jem naší obchodní výměny meziročně o 31,1 
procent a dosáhl 1,9 mld. USD. Export z Ruska 
se v uvedeném období zvýšil o 38,1 procenta 
na 1,1 mld. USD, zatímco import z České re-
publiky se zvýšil o 22,2 procenta a dosáhl 767 
mil. USD. Podle ruských statistických údajů je 
dynamika ještě optimističtější. 

Během posledních dvou let české společnosti 
zaktivizovaly svojí investiční činnost v Rusku. 
Využily možností, které se naskytly po oslabení 
směnného kurzu ruského rublu a které vytvořila 
politika ruské strany, zaměřená na nahrazování 
importu domácí výrobou a vytváření vhodných 
podmínek pro investory.

V podmínkách platnosti ekonomických om-
ezujících opatření, která aktuálně existují mezi 
Západem a Ruskem, se regionální spolupráce 
stala jedním z hlavních hybatelů dvoustran-
ných obchodních a hospodářských vztahů. 
Pro tuto chvíli v subjektech Ruské federace, 
jako jsou Tatarstán, Voroněžská, Sverdlovská, 
Uljanovská či Ivanovská oblast, investiční 
projekty předpokládající lokalizaci výroby re-
alizují české společnosti Jihostroj, Agrostroj 
Pelhřimov, Trimill, TOS Varnsdorf a další.

V říjnu 2016 v Togliatti byl uveden do pro-
vozu závod na výrobu inovativních zapalo-

vacích svíček společnosti Brisk. V červnu 
2017 pak plánuje společnost Hestego rozjet 
v Uljanovské oblasti výrobu teleskopických 
a kancelářských ochranných krytů pro oblast 
strojírenství. Je pozoruhodné, že dohoda o re-
alizaci tohoto projektu byla podepsána v rám-
ci devátého zasedání Mezivládní komise.

Je nutné dodat, že jedním z klíčových 
oborů pro spolupráci je posilování kooperace 
v oblasti jaderné energetiky v rámci již exis-
tujících a perspektivních projektů. Kooper-
ace ruského a českého jaderného průmyslu 
umožní pozvednout výrobní potenciál a posílit 
konkurenční výhody obou zemí při pronikání 
na světový trh a aktivní propagaci technolo-
gie reaktorů typu VVER.

Během nadcházejícího zasedání komise 
budou bilancovány výsledky za dobu, up-
lynulou od jejího předchozího zasedání, 
stanoveny prioritní směry spolupráce 
a prodiskutována řada problematických 
otázek. Krom toho by se měl projednat 
průběh realizace aktualizovaného seznamu 
projektů Společného prohlášení a také pro-
brat projekty nové.

Popřejme účastníkům zasedání Mezivládní 
komise, aby jejich práce byla úspěšná a efek-
tivní. n

exportéry a investory nepochybně existují, je 
ale třeba respektovat momentální pravidla, 
především princip lokalizace. 

Mezivládní komise s Ruskem se připravuje 
na konci května v Moskvě, uskuteční se? 
Jaké jsou hlavní otázky obchodní spolupráce, 
které bude komise projednávat, případně jaké 
projekty a témata bude Česko na zasedání 
prosazovat?  
Mohu potvrdit, že desáté zasedání česko-
ruské Mezivládní komise se uskuteční 
ve dnech 29. – 30. května v Moskvě. Pojedu 
tam osobně, protože spolupředsedy Meziv-
ládní komise jsou členové vlády a na české 

straně je jím ministr průmyslu a obchodu. 
Hlavními tématy spolupráce, jež hodláme 
projednávat, jsou z hlediska oborového ze-
jména oblast průmyslu - stroje a přepravní 
zařízení tvoří sedmdesát procent podílu 
našeho exportu - energetiky a zemědělství. 
Hovořit budeme o oblasti vědeckotechnické 
a inovační spolupráci, ale i o turistice. Obě 
strany rovněž vidí velký potenciál v rozvoji 
kontaktů na meziregionální úrovni. 

V oblasti významných projektů hodláme 
konkrétně rozvíjet projekty, o nichž jsme 
jednali již na minulém zasedání Mezivládní 
komise v Praze. Jde například o angažmá 
společností TRIMILL Vsetín, Agrostroj 
Pelhřimov či Jihostroj Velešín. Hovořit budeme 
samozřejmě i o projektech nových. Jako 
příklad uvedu projekt společnosti BRISK Tábor. 
Na posledním zasedání Mezivládní komise 
jsme otevřeli i nepříjemné otázky problem-
atických českých projektů v Ruské federaci 
a hodláme v jejich řešení pokračovat i nyní. 
Mohu konstatovat, že v některých případech 
se nám již podařilo i díky práci v Mezivládní 
komisi dosáhnout pozitivního pokroku.

Kazachstán pořádá od poloviny června 
mezinárodní výstavu se zaměřením na ener-
getiku EXPO 2017, historicky prvně je spolu-
pořadatelem jejího byznysového programu 
Rusko. Z pohledu počtu účastnických zemí se 
Astana zařadila mezi TOP 5 pořadatelských 
zemí. Jaký je význam české účasti z pohledu 
přínosu pro český byznys?
Ministerstvo průmyslu a obchodu vynaložilo 
na angažmá českých firem v Astaně velké 

úsilí. Vnímáme účast českých firem na EXPO 
Astana 2017 nejen jako prestižní záležitost, ale 
především jako vynikající příležitost ukázat 
v celosvětové konkurenci a v regionu s vel-
kou poptávkou po moderních technologiích 
vyspělost našeho energetického průmyslu.  
V oblasti výroby a distribuce energií a v ener-
getice nabízíme světu řadu moderních techno-
logických řešení, patentů, špičkových výrobků 
a kompaktních technologických celků, které 
mají celosvětový dosah. Jejich shodným rysem 
jsou důmyslná a promyšlená řešení a proto 
míříme na EXPO ASTANA 2017 s uceleným 
národním tématem “Důmyslnost řešení”. Jsem 
velmi rád, že naši expozici navštíví prezident 
Miloš Zeman.  Představíme v Astaně jedinečný 
koncept sportovního letounu na elektrický 
pohon, pokrokový elektrobus, který využívá 
poznatků z oblasti nanotechnologií, elektrár-
nu, produkující energii získanou z likvidace 
běžných komunálních odpadů, obytný dům, 
který si sám vyrábí a kontroluje spotřebu ener-
gií a další důmyslná řešení. Součástí naší expo-
zice budou i ukázky české národní kuchyně. 

Plánujete se EXPO v Astaně osobně zúčastnit?
Osobně bych měl navštívit Astanu společně 
s podnikatelskou misí, která se zúčastní také 
jednoho z největších světových strojírenských 
veletrhů  INOPROM v Jekatěrinburgu ve dnech 
11. – 13. července. Druhou návštěvu EXPA 
bych rád uskutečnil ve druhé polovině srpna 
společně s podnikatelskou misí Komory SNS. n

Ministerstvo průmyslu a obchodu se od uvalení sankcí aktivně podílelo na zachování dialogu s Ruskem.  
pozornost věnovalo posilování vztahů s ruskými regiony. 
2014 
l� business day ruské federace na msv brno, 

pořádaný komorou sns, je tradiční platformou 
pro spojení českého byznysu a státní správy 
s hosty z důležitých ruských regionů, za něž 
jednají zástupci tamních vlád.

l� ministr průmyslu a obchodu čr navštívil tatars-
tán.

2015 
l� v květnu 2015 se v praze konalo zasedání pra-

covní skupiny se sverdlovskou oblastí, kterého 
se z ruské strany zúčastnil gubernátor regionu 
e.kujvašev.

l� v kazani, metropoli tatarstánu, se sešlo zasedání 
pracovní skupiny mpo-republika tatarstán. 

l� podnikatelská mise vedená ministrem průmyslu 
a obchodu J. mládkem navštívila veletrh inno-
prom v Jekaterinburgu, považovaný za jednu 
z klíčových průmyslových a strojírenských akcí 
v rusku.

l� v rámci business-dne ruska se v brně probírala 
meziregionální spolupráce a obchodní vztahy 
s ruskem

l� v praze se uskutečnilo zasedání pracovní 
skupiny s vládou moskvy za přítomnosti jejích 
zástupců. 

l� konal se seminář o obchodních vztazích 
s ruskem u příležitosti česko-ruského teniso-
vého utkání v soutěži Fedcup, který navštívil 
gubernátor uljanovské oblasti sergej morozov. 
zároveň se uskutečnila jednání s českými fir-
mami, které mají zájem o tamní trh.

2016   
l� klíčovou událostí loňského roku bylo 9. 

zasedání mezivládní komise s ruskem, které 
se podařilo uspořádat po několikaleté pauze 
v praze.

l� ministr průmyslu a obchodu mládek navštívil 
uljanovskou oblast a podpořil aktivity české 
firmy trimill v ruském regionu.  

l� pracovní skupina s vládou moskvy, která se 
sešla v ruské metropoli, projednávala možnosti 
spolupráce tuzemských firem s ruskými 
protějšky. 

l� náměstek ministra průmyslu J. koliba se 
zúčastnil petrohradského mezinárodního fóra, 
který se považuje za ruskou obdobu davosu. 

l� podnikatelská mise do Jekatěrinburgu  
a setkání setkání spolupředsedů pracovní  
skupiny se sverdlovskou oblastí na výstavě  
innoprom.

l� business-day ruské federace na msv brno.
l� ministr průmyslu a obchodu navštívil sa-

marskou oblasti, kde se setkal se zástupci 
oblasti a podpořil výrobu české firmy brisk tábor 
v togliatti.

l� v praze se konalo zasedání pracovní skupiny 
s republikou tatarstán, její delegace navštívila 
po jednání české kraje a významné tuzemské 
výrobce se zájmem o tamní trh. /red/

Ruský trh je ale pro řadu našich exportérů trhem zásadním  
a proto se některé české společnosti i přesto rozhodly lokalizovat  

svoji výrobu v Ruské federaci tak,aby získaly status domácího  
ruského výrobce a podařilo se jim to.
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RUSKO jE U ČESKýcH fIREM Opět V KURZU

Po roce 2014 ovlivnily český export do Ruska negativně sankce, nízké ceny ropy či devalvace 
rublu. Nyní ruský trh pomalu ožívá a čeští exportéři o něj opět nabývají zájem. To potvrdily 
i nedávné semináře organizované Ministerstvem zahraničních věcí v Praze a Ostravě, kterých 
se zúčastnilo 280 zástupců firem. Šanci mají firmy mimo jiné v oblasti zemědělských techno-
logií, strojírenství, železniční a kolejové dopravy či energetiky.

Martin Tlapa,  
náměstek ministra zahraničních věcí ČR

Navzdory výraznému poklesu obchodní 
výměny v letech 2015–16 v důsledku 
ekonomické recese v Rusku zapříčiněné 
prudkým poklesem cen ropy, sankcemi, 
devalvací rublu a dalšími faktory představuje 
Rusko pro Českou republiku významného 
obchodního partnera. Především pokud jde 
o skupinu zemí mimo Evropskou unii.

Mírně pozitivní vývoj ruské ekonomiky 
na počátku roku 2017 je předpokladem pro 
další rozvoj vzájemné obchodně ekonomické 
spolupráce. Očekávaný mírný růst ruské 
ekonomiky v roce 2017 by měl být na úrovni 
cca 1–1,5 procenta, což by mělo odrazit také 
na oživení v oblasti zahraničního obchodu 
s Ruskem. Za první tři měsíce 2017 vzrostl 
náš vývoz do Ruska o 25 % a vzájemný obrat 
o 35 procent. 

Na vývoj obchodu s Ruskem má 
v současné době vliv posilující kurz rublu, 
který do značné míry „kopíruje“ ceny ropy. 
Díky tomu se naše vývozy do Ruska stávají 
opět cenově konkurence schopnějšími.

VýVOJ Ruské ekONOMiky záVisí 
Na sTRukTuRálNícH zMěNácH
S cílem zvýšení stupně nezávislosti a stability 
ruské ekonomiky ruská vláda v letech 2015–16 
přijala protikrizový plán hospodářského 
rozvoje. Současně s tím výrazně zesílila 
protekcionistická a restriktivní opatření, která 
v současné době ztěžují působení zahraničních 
subjektů na ruském trhu. Jde zejména o otázky 
náhrady dovozu zahraničního zboží domácí 
produkcí a lokalizaci výroby v Rusku, a to 
především v souvislosti s nezbytnou potřebou 
diverzifikace domácí ekonomiky. V současné 
době se diskutují další perspektivy této politiky, 
v souvislosti s posilujícím kurzem rublu, který 
umožňuje větší dovozy.

Hlavním dlouhodobým problémem 
Ruska v ekonomické oblasti je zbavení se 
dominantní závislosti na příjmech z ropy 
a plynu. Bez skutečných strukturálních změn 
stěží ruská ekonomika může přesáhnout 
hranici zhruba dvouprocentního růstu.

cO by MOHl zNaMeNaT kONec saNkcí?
Eventuální změkčení či zrušení sankčního 
režimu vůči Rusku by mohlo znamenat určitý 
stimul pro další rozvoj ruské ekonomiky. 
Postupně by mohlo dojít ke zlepšení situace 
v oblasti přístupu ruských investorů k fi-
nančním prostředkům na zahraničních trzích, 
zvýšení důvěryhodnosti v ruský trh a nárůstu 
investic, a to zejména soukromých investorů. 
Pro české podnikatele, jejichž hlavním 
zaměřením jsou dodávky strojírenského 
charakteru, by se mimo jiné dalo očekávat 
zrušení stávajících omezení například v oblasti 
technologií dvojího užití apod. Pozitivní efekt 
pro vzájemné kontakty na podnikatelské 
úrovni by se odrazil i v oblasti možné 
příznivější finanční situace a platební 
schopnosti u ruských partnerů, a také v oblasti 
vládních i regionálních investičních projektů 
s účastí zahraničních subjektů.

ObcHOdNí PříležiTOsTi exisTuJí  
V ekONOMicky a PRůMyslOVě  
VysPělýcH RegiONecH
Perspektivu dalšího rozvoje obchodních 
vztahů vidíme v posilování přímé 
spolupráce s průmyslově a ekonomicky 

vyspělými regiony Ruské federace. Kromě 
Moskvy také například se Sverdlovskou, 
Niženovgorodskou oblastí nebo Republikou 
Tatarstán. Mezi hlavní důvody přímé 
spolupráce s regiony patří mimo jiné relativně 
větší autonomie v rozhodování, jednodušší 
přístup k vedoucím představitelům, vlastní 
rozpočet a jeho priority a větší šance pro 
malý a střední byznys. Moskva má tradičně 
z hlediska podílu na vzájemném obchodu 

s Českou republikou (ale i s jinými zeměmi) 
zcela výsadní postavení, jelikož sem účetně 
směřuje více než 40 procent českého vývozu.

VýVOzNí PříležiTOsTi exisTuJí  
asi V 10 PeRsPekTiVNícH sekTORecH
Ruský trh je třeba stále považovat 
za perspektivní, v řadě sektorů má růstový 
potenciál. Často se jedná o nenasycený trh, 
který je vysoce závislý na dovozech.

Perspektivním sektorem je automobilový 
průmysl, tedy prodej osobních automobilů 
a automobilových komponentů. A to především 
z důvodu nízké nasycenosti trhu a potenciálu 
možného růstu. V roce 2017 se po čtyřletém 
propadu očekává mírný nárůst prodejů osob-
ních a lehkých komerčních automobilů.

Další šance pro české firmy tradičně exis-
tují v oblasti dodávek strojírenských výrob-
ků. Například při vývozu kovoobráběcích 
a tvářecích strojů, kde je Rusko vysoce 
závislé na dovozech. Vysokou dynamiku růs-
tu našeho vývozu na ruský trh registrujeme 
například u dodávek českých papírenských, 
textilních a potravinářských strojů.

Příležitosti jsou v oblasti železniční a kole-
jové dopravy. Vzhledem k tlaku na lokalizaci 
a zajištění financování především při do-
dávkách náhradních dílů, modernizaci veře-
jné dopravy a subdodávkách pro železniční 
sektor, a také případně na zapojení do výsta-
vby nové infrastruktury.

Dalším perspektivním sektorem je ener-
getika, kde se české firmy v Rusku mohou 
uplatnit při subdodávkách pro výstavbu 
a především modernizaci tepelných elektrá-
ren a menších lokálních dodávkách obnovi-
telných zdrojů. Možnosti spolupráce existují 
při dodávkách českých jaderných zařízení 
pro ruskou společnost Rosatom, a to zejmé-
na na projektech ve třetích zemích.

Další oborové příležitosti pro české firmy 
vidíme v sektorech chemického průmyslu, 
například při rozšiřování kapacit na výrobu 
hnojiv, dodávkách technologií na zplynování 
a výstavbě chemických závodů. Příležitos-
ti  nabízí i oblasti civilního leteckého průmyslu, 
zdravotnického a farmaceutického průmyslu, 
vodohospodářství a odpadního průmyslu 
a zemědělského a potravinářského průmyslu.

Mnoho dalších informací ohledně pers-
pektivních oborů se budete moci dočíst 
v nově aktualizované verzi Mapy globálních 
oborových příležitostí, které pro vás minis-
terstvo zahraničních věcí připravilo a bude 

k dispozici v poslední týden v červu během 
porady ekonomických diplomatů v Praze.

Příklady úsPěŠNé sPOluPRáce  
českýcH fiReM V Rusku
V oblasti investic a lokalizované výroby je 
nejvýznamnějším příkladem lokalizovaná 
výroba automobilů Škoda Auto ve dvou 
ruských závodech v Kaluze a v Nižním 
Novgorodě.Společnému podniku, který 
založila Škoda Transporations ruskou 
společností Vagonmaš, se zase v nedávné 
době podařilo vyhrát tendr na dodávku osmi 
šestivozových souprav pro petrohradské 
metro. Společný podnik GRS Ural české 
firmy TOS Varnsdorf v Jekatěrinburgu 
ve Sverdlovské oblasti zaměřený na montáž 
a výrobu obráběcích strojů získal v těchto 
dnech „certifikát ruského výrobce“. Dobře 
se také rozvíjí projekt kompletace letadel 
L410 společnosti Aircraft Industries 
v Závodě civilního letectví v Jekatěrinburgu. 
V roce 2016 firma Brano Group otevřela 
nový závod Branorus na výrobu 
automobilových komponentů ve městě 
Kstovo v Nižněnovgorodské oblasti. Agrostroj 

Pelhřimov pro změnu plánuje výstavbu závodu 
na montáž a výrobu zemědělské techniky firmy 
a společnost Brisk Tábor otevřela v roce 2016 
nový závod na výrobu zapalovacích svíček 
v Toljatti v Samarské oblasti.  

Pokud jde o významné dodávky, česká firma 
Papcel se v roce 2016 v Rusku uplatnila při 
dodávkách technologií na výrobu dekora-
tivního papíru. Stavební společnost PSJ zase 
realizovala prestižní projekt výstavby nového 
terminálu mezinárodního letiště v Nižním 
Novgorodě. Chemoprojekt Nitrogen postavil 
závod na výrobu čpavku ve Vologdské oblasti 
a společnost Unistav jedná o výstavbě závodu 
na výrobu technického vlákna a granulátu 
společností v Ivanovské oblasti.

České firmy jsou v Rusku velmi dobře etablo-
vané v oblasti služeb. Jedná se zejména o Home 
Credit Bank, lídra v oblasti spotřebitelských 
úvěrů a české aerolinie, které aktuálně zajišťují 
bezmála 40 letů týdně do Ruska.

sTáTNí POdPORa exPORTu V Rusku
Já, stejně jako mí kolegové na Ministerstvu 
zahraničních věci a zastupitelských 
úřadech, se snažíme vytvořit pro exportéry 

vhodné podmínky, abychom jim co nejvíce 
usnadnili vstup na zahraniční trhy. Jedním 
z důležitých nástrojů, který nám v tom 
výrazně pomáhá, jsou tzv. Projekty 
ekonomické diplomacie, díky nimž jsme 
schopni společně financovat a realizovat 
sektorové či incomingové mise, prezentační 
akce nebo jiná podnikatelská setkání.

V roce 2017 uskutečnímev Rusku celkem 
12 projektů s celkovým rozpočtem více než 
2,5 mil. Kč. To je ve srovnání s ostatními 
zeměmi vysoký počet. Tyto projekty jsou 
provázané se sektorovými prioritami a sna-
hou prosadit se v ruských regionech. Jedná 
se například o prezentace zaměřené na stro-
jírenský, dopravní a energetický průmysl 
nebo na oblast zemědělství.

Doufám, že je vidět snaha ministerstva 
otevřít dveře diplomacie pro podnikatelskou 
sféru a posouvat se od uzavřeného úřadu 
směrem k otevřené servisní organizaci pro 
firmy i občany. Pevně věřím, že se naše akti-
vity se pozitivně projevují ve vašich snahách 
pronikat na zahraniční trhy a jsou impulsem 
k dalšímu ekonomickému růstu naší krásné 
země. n

Společnému podniku, který  
založila Škoda transporation 

s ruskou společností Vagonmaš, 
se v nedávné době podařilo  

vyhrát tendr na dodávku osmi 
šestivozových souprav  

pro petrohradské metro.
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Egap pOjIStÍ VýStaVBU ZÁVODU  
V RUSKéM IVaNOVU

exportní garanční a pojišťovací společnost (egaP) pojistí výstavbu závodu iPk  
na výrobu polyetylentereftalátu ve městě ivanovo v Rusku. českým vývozcem  
je společnost unistav construction, a.s. a hodnota smlouvy o vývozu činí přibližně  
3,5 mld. korun. dovozcem je ruská společnost Polyester Plant ivanovo a dlužníkem  
je ruská banka Vněšekonombank, která je specializovanou úvěrovou institucí   
100% vlastněnou ruským státem.

Hana Hikelová,  
tisková mluvčí EGAP

„Jde o největší pojištěný obchodní případ 
do Ruska za poslední roky. Z pohledu rizika 
splňuje všechny podmínky, které jsme 
stanovili pro podporu exportu do Ruské 
federace. Dlužníkem je čtvrtá největší 
ruská banka podle výše aktiv,“ říká 
k případu předseda představenstva EGAP 
Jan Procházka a dodává: „Na české straně 
je silný exportér, se kterým má EGAP 
pozitivní zkušenosti z minulých projektů, 
výhodou projektu je také spolupráce 
s německou stranou.“Financující bankou je 
Československá obchodní banka. 

Předmětem dodávky je výstavba 
průmyslových objektů – technologických 
hal, zařízení na přípravu technické 
vody, čistírny odpadních vod, záložního 
energobloku, skladu odpadů z výroby, 
vodojemu atd.. Do závodu bude pak  
osazena technologie od německého 
dodavatele UHDE INVENTA-FISCHER 
GMBH ze skupiny ThyssenKrupp s dobrými 
referencemi na podobné projekty např. 
v Turecku, Vietnamu a USA. 

Dodávka německé technologie je 
předmětem samostatného kontraktu a bude 
financována konsorciem německých bank 
s pojištěním německé úvěrové pojišťovny 
Euler Hermes. n

Vývoj pojištěného exportu do Ruska za posledních 10let

UNIStaV cONStRUctION, a.s. je významná česká stavební společností založená 
v roce 1990 a eGap s ní již má pozitivní zkušenosti z minulých projektů. konkrétně se 
jednalo o rekonstrukci hotelu a dále výstavbu závodu na výrobu lepenky, vše v ruské 
federaci. Financující bankou je ČESKOSLOVENSKÁ OBcHODNÍ BaNKa, a. s..  
čsob patří mezi největší komerční banky zabývající se financováním mezinárodního  
obchodu. dlužníkem je VNěŠEKONOMBaNK - státem vlastněná specializovaná  
úvěrová instituce, přes kterou ruská vláda prosazuje svoji hospodářskou politiku  
a poskytuje úvěry na prioritní projekty. Jedná se o čtvrtou největší banku dle výše  
aktiv v ruské federaci.

Vývoj od pojišťování exportu 
do Ruska od roku 2015:
l� ani během období sankcí nepřestal  

eGap pojišťovat finanční transakce  
do ruska

l� pokračuje ve spolupráci s 15 top  
ruskými systémovými bankami

l� transakce se silnými a stabilními  
ruskými subjekty, výhodou je přirozený 
hedging kurzového rizika

l� teritoriální limit na rusko: 48 miliard kč
l� volný limit k 30.4. 2017: 1,1 miliardy kč

Od roku 2015 bylo ruskými  
dlužníky uhrazeno 9,4 miliard Kč
l� nyní je platných 88 pojistných smluv  

(více než 30 případů bylo kompletně  
splaceno)

l� celkem 33 případů je v procesu restruk-
turalizace

Nejproblematičtější případy:
l� elektrárna krasavino, elektrárna  

salechard, projekt bytové výstavby  
megapolis

pRůLOM ČESKéHO VýVOZU DO RUSKa

František Masopust, výkonný ředitel  
a člen představenstva Komory SNS

Český export do Ruska stoupl během prvních 
dvou měsíců roku 2017 o 26 procent v poro-
vnání se stejným obdobím loňského roku. Tato 
čísla ukazují, že úsilí českých firem v hledání 
partnerů a nových smluv v Rusku přináší 
výsledky. Ale pro mne osobně jsou data ČSÚ 
potvrzením faktu, že se ruská ekonomika 
intenzivně přizpůsobuje problémům, jež vznikly 
před několika lety v souvislosti s vyhlášením 
sankcí,kontrasankcí a - samozřejmě - výraz-
ného poklesu ceny ropy. Musí se stále více in-
vestovat do domácí výroby, čímž se otevírá ces-
ta i pro české výrobce. Vznikají nové nástroje 
státního stimulování a objevují se daňové úlevy.

Koncem května vyrážíme s podnikatelskou 
misí doprovodit ministra průmyslu a obchodu 
Jiřího Havlíčka na zasedání česko-ruské 
mezivládní komise. Komise projedná význam-
né společné projekty, které budou zahrnuty 
v protokolu z tohoto zasedání. To zároveň 
znamená, že se zařadí mezi projekty, podpo-
rované na vládní úrovni. 

Přáli bychom si využít příznivého pozadí 
návštěvy ministra Havlíčka v Moskvě, aby-
chom získali dodatečné možnosti pro spo-
lupráci, pro jednání s ruskými firmami 
a možná také pro uzavírání smluv. Máme 
konkrétní návrhy, s jejich zveřejněním 
ovšem nepospícháme. Chtěl bych jen 
poznamenat, že jde o investiční a další 
projekty v Rusku, a to ve sféře stavebnic-
tví, energetiky, ochrany životního prostředí, 
výstavby infrastruktury. Důležité je, aby byly 
zapsány do závěrečného protokolu moskev-
ských jednání mezivládní komise.

Jsem rád, že české firmy nepolevily ve svých 
podnikatelských aktivitách a hledají možnosti 
spolupráce s ruskými partnery. Ruský trh jsme 
zcela nevyklidili a doufám, že se nám toto úsilí 
vrátí. Úspěšných obchodů se v poslední době 
dohodlo hned několik.V těchto dnech byla 
zveřejněna zpráva o vývoji ruského traktoru 
s „českým srdcem.” Ve Vladimirské oblasti za-
hájila firma Zetor Traktors v Kovrovské elektro-
mechanické továrně výrobu svých proslulých 
strojů. Úroveň lokalizace výroby (dodávky 
místních podniků) dosahuje 80 procent. Opak-
uji, že lokalizace výroby je jednou z hlavních 
cest expanse na ruský trh. Bohužel si to mo-
hou dnes dovolit pouze finančně dostatečně 
silné společnosti. Přiklady jsou Brisk Tábor, 
která spustila v RF svoji továrnu na výrobu 

zapalovacích svíček, Agrostroj Pelhřimov, jež 
tu buduje podnik navýrobu zemědělské tech-
niky, strojaři Hestego a Trimill, kteří rozvíjejí 
vlastní výrobu v Uljanovské oblasti. Dohodu 
o spolupráci nedávno podepsala firma ALTA 
s ruskou strojírenskou společností STAN. Tato 
dohoda předpokládá rozvoj dlouhodobé spolu-
práce, zaměřené na postupné rozjíždění výroby 
zařízení české firmy v rámci výrobních podniků 
STAN v Rusku. 

Mezi lídry česko-ruských projektů 
patří dodávky brněnského Chemoproject 
Nitrogren pro ruské Forsagro, které se 
letos zařadilo mezi lídry ruského byz-
nysu. Příslušný bilaterální kontrakt byl 
uzavřen na sklonku roku 2015 a stal se 
největším od vyhlášení hospodářských 
sankcí v létě 2014. Jeho financování je kryto 
dlouhodobým odběratelským úvěrem v cel-
kové výši 73,4 milionu eur (přes dvě miliardy 
korun). Ruskému zákazníkovi ho poskytla 
UniCredit Bank a pojistila ho Exportní 
garanční a pojišťovací společnost (EGAP). 
Nový rekord padl letos. Největším byznysem 
po uvalení sankcí se stala česká dodávka 
a financování výstavby chemičky ve městě 
Ivanovo, které leží zhruba 360 kilometrů 

od Moskvy. Brněnská stavební společnost 
Unistav postaví pro firmu Polyester Plant 
Ivanovo továrnu na výrobu plastů za 3,5 
miliardy korun. Za Česko projekt financuje 
ČSOB s pojištěním EGAP. Pro Unistav je tato 
zakázka jednou z největších, které kdy získal.

ČKD Blansko Holding získala smlouvu 
na dodávku turbínového zařízení pro vodní  
elektrárny na jihu Ruska v Krasnodarském 
kraji.  Hodnota kontraktu přesahuje dva  
miliony eur. V Rusku se daří Škodě Auto. 
Závody v Kaluze a Nižnim Novgorodu loni vy-
robily 58 tisíc automobilů, což je o 15 procent 
více než předloni. 

Mezivládní komise slouží jako platforma 
pro rozjezd a podporu nových a stávajících 
projektů. Doufám, že na letošní vzestupný 
trend v číslech obchodní bilance navážeme 
a postupně se dostaneme na obchodní 
výměnu s Ruskem v objemu, blížícímu se 
číslům před rokem 2014. Komora SNS stála 
u zrodu novodobých obchodních vztahů 
s Ruskem. Řadu kroků na jejich podporu 
vykonává stále. Prosazujeme byznys a pro-
nikání do ruských regionů, odkud pocházejí 
zákazníci českých firem. Český vývoz pod-
porujeme i v rámci svých podnikatelský 
misí. Letos jsme v Rusku byli s ministrem 
zemědělství Marianem Jurečkou, který propa-
goval v regionu český agroexport. 

Aktivně se podílíme na přípravě české 
účasti na mezinárodní výstavě EXPO v Astaně, 
kde očekáváme značný ruský přesah, a to 
díky partnerství Ruska na byznysovém 
programu výstavy. Na poslední dekádu 
srpna chystá Komora SNS, ve spolupráci 
s Mezinárodní obchodní komorou Kazach-
stánu, podnikatelskou misi s ministrem Jiřím 
Havlíčkem. V jejím průběhu se odehraje jak 
návštěva EXPO, jak B2B jednání českých  
a kazachstánských firem v Astaně. 

Vrcholem bilaterálních česko-ruských 
ekonomických aktivit - bráno nejen z pohledu 
naší komory - bude cesta prezidenta repub-
liky Miloše Zemana do Moskvy, která by se 
mohla uskutečnit v závěru roku 2017. Komora 
SNS spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR 
budou k této cestě připravovat doprovodnou 
delegaci a misi. Jakmile bude upřesněn termín 
prezidentské návštěvy, budeme oslovovat naše 
firmy a nabízet možnost účasti. Nepochy-
buji o tom, že tato událost bude pro rozvoj 
obchodně ekonomické spolupráce zásad-
ním faktorem a že odstartuje proces znovu 
otevření cesty na východ pro české firmy. n

gENERÁLNÍ řEDItEL jaN pROcHÁZKa se v rámci  
Egaptour podíval do výroby společnosti MSa z Dolního  
Benešova, která se řadí k předním světovým výrobcům 
průmyslových armatur. MSa je součástí ruské skupiny 
ČtpZ  (Čeljabinský truboprakatný závod). 
armatury z MSa míří do 75 zemí světa.
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ČEB fINaNcUjE DODÁVKU papcELU DO RUSKa

Česká společnost Papcel začala koncem února 
letošního roku stavět v Rusku papírenskou 
linku na výrobu dekoračního papíru a tapet. 
Jde o odběratelský úvěr pro ruského klienta, 
který poskytuje Česká exportní banka (ČEB). 
Úvěr za téměř miliardu korun poskytla 
exportní banka v roce 2016, podnik nyní čerpá 
finanční prostředky na zahájené dodávky 
jednotlivých zařízení. „Česká exportní banka 
neměla nikdy s tímto dlužníkem žádné 
problémy, i proto jsme se rozhodli financovat 
další projekt s ruským papírenským podnikem. 
Zároveň je to opětovná šance jak ukázat 
v zahraničí kvalitu českých výrobků a služeb, 
jakou dodává společnost Papcel,“ říká 
generální ředitel ČEB Karel Bureš.

Papcel se dříve soustředil zejména 
na trhy Ruska a Běloruska,  kde má firma 

dobré reference a řadu zakázek. Mezi nové 
zakázky v Rusku například patří dohoda 
o modernizaci linky přípravny papírenské 
látky pro ruského zákazníka společnost ZAO 
Katonol, kterou sjednala dceřiná pobočka 
v Sankt Petěrburgu OOO PAPCEL. 

V posledních letech se firma snaží prorazit 
také na trhu jihovýchodní Asie, či Íránu. 
Papcel také postupně expanduje do zahraničí 
a skupuje evropské konkurenty. Letos 
v dubnu získal italskou firmu PMT Italia SpA, 
která se specializuje na dodávky specializuje 
na dodávky technologií pro výrobu grafických 
papírů a papírů pro výrobu obalových 
materiálů. Papcel díky nové akvizici rozšířil 
své konstrukční know how i možnosti 
přímého prodeje papírenských technologií. 
PMT postavila za posledních 10 let více 

než 20 nových strojů a provedla více než 
100 rekonstrukcí. Firma má silné postavení 
na trhu Číny, Latinské Ameriky a USA.  

Papcel má v Itálii odštěpný závod, který 
zřídil po odkupu italské společnosti Comecart 
v roce 2015. Třetí italskou společností 
Papcelu je CapCon tissue, která dodává stroje 
na klíč zákazníkům v Evropě, Asii a Jižní 
Americe. V roce 2012 koupil Papcel obchodní 
značku i know-how španělského konkurenta 
Gorostridi. O dva roky později převzal 
francouzského konkurenta ABK. n

česká exportní banka, jakožto specialista na vývoz do rizikovějších teritorií a na nové perspek-
tivní trhy, podpořila od svého vzniku v roce 1995 více 1 200 projektů v 80 zemích v celkovém 
objemu přes 380 miliard korun. Jako jeden z pilířů státní proexportní politiky poskytuje českým 
vývozcům finanční produkty a poradenství pro zlepšení jejich pozic v zahraničí.

v roce 2015 vykázal papcel rekordní tržby 
1,5 miliardy korun a loni obrat skupiny klesl 
na 1,2 miliardy korun.Firma papcel litovel 
byla založena v roce 1950 a nyní skupina 
zaměstnává více než 370 lidí. letošní tržby 
papcelu by měly přesáhnout rekordní hranici 
dvou miliard korun. poloviční podíl v papcelu 
letos koupil miliardář a spolumajitel stro-
jírenské společnosti Škoda transportation 
tomáš krsek. 

Setkání s prezidentem  
putinem byl v pekingu  
přítomen i ministr Havlíček

Prezident Miloš Zeman se 
v Pekingu sešel s ruským 
prezidentem Vladimirem 
Putinem. Hlavy států se setkaly 
v rámci pekingské konference 
věnované vybudování novodobé 
Hedvábné stezky spojující Čínu 
s většinou Asie, Evropy a Afriky. 
Během schůzky se hovořilo 
také o ekonomické spolupráci. 
Za českou stranu se setkání 
zúčastnil ministr průmyslu Jiří 
Havlíček. 

Putin po schůzce s českou hlavou 
státu prohlásil, že setkání chápe 
jako součást přípravy Zemanovy 
listopadové návštěvy Ruska. Podle 
agentury TASS poděkoval české 
hlavě státu za úroveň rusko-
českých vztahů v minulých letech. 
Zeman později řekl novinářům, že 
navštíví Moskvu, Jekatěrinburg 

a Tatarstán. Termín neupřesnil. 
Během schůzky s Putinem řekl, 
že je třeba se zaměřit na rozvoj 
konkrétních vazeb mezi Ruskem 
a Českou republikou. Putinovi 
představil nového ministra obchodu 
a průmyslu Jiřího Havlíčka. n

Češi jednali o zakázkách 
v Rostovské oblasti
Rostovská oblast patří mezi 
tahouny ruského zemědělství 
a agroprůmysl mezi priority 
regionu. Delegace v čele 
s ministrem Jurečkou a českým 
velvyslancem v Rusku Vladimírem 
Remkem jednala o možnostech 
uplatnění českých vývozců 
na tamním trhu. Zástupci 
tuzemských firem se poté setkali 
s potenciálními obchodními 
partnery z ruské strany. 
Podnikatelskou misi doprovázející 
ministra organizovala Komora 
SNS. Diskusní platformou 
o vzájemných obchodních vztazích, 
která se zabývala možnostmi 

uplatnění českých firem v regionu 
a ruskou poptávkou, se stalo 
česko-ruské agrofórum. Česká 
delegace také navštívila rostovské 
zemědělské podniky. Rostovská 
oblast je co do objemu zemědělské 
výroby druhým největším 
producentem v Rusku. n

Češi posilují v Kalužké  
oblasti: společný projekt  
staví na českém know-how
V Kalužské oblasti Ruska ve městě 
Kirov byla letos na jaře uvedena 
do provozu druhá etapa závodu 
na výrobu sanitární keramiky 
Centr-Keramika. Jde o česko-
ruský projekt s většinovou účastí 
českého zastoupení. Slavnostního 
otevření závodu se zúčastnil 
velvyslanec České republiky 
v Ruské federaci Vladimír Remek 
a Jiří Mašata, vedoucí moskevské 
kanceláře CzechTrade. Společný 
česko-ruský projekt keramického 
závodu staví na českém know-
how. n

Export Sverdlovské oblasti
do ČR vzrostl 2,5 krát
Informoval o tom odbor informační 
politiky vedení regionu. „Export 
Sverdlovské oblasti do ČR 
vykázal v roce 2016 2,5 násobný 
nárůst a dosáhl 177 mil. USD. 
Import z ČR se zvýšil meziročně 
o 14 procent a přesáhl 74 mil. 
USD. Podle daných ukazatelů je 
Sverdlovská oblast absolutním 
lídrem mezi všemi ostatními 
regiony Uralského federálního 
okruhu. Až 90 procent vývozu 
z UFO do ČR připadá právě 
na dodávky podniků ze Severního 
Uralu,“ uvádí zpráva. Odbor ve své 
zprávě připomíná, že koncem 
března 2017 česká společnost 
Labara Rus plánuje zahájit 
ve Sverdlovské oblasti výrobu 
vysoce technologických izolačních 
materiálů. V budoucnu by firma 
chtěla využít svého podniku 
pro přilákání dalších českých 
společností do regionu. n
Zdroj: komorasns.cz
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