
východoevropský byznys

cesta pro český export

zpravodaJ koMory sns
prosinec

II/2015

Partneři:



1

východoevropský byznys

cesta pro český export

obsah:

Strana 1
Úvodní slovo výkonného 
ředitele

Strana 2 
čeští podnikatelé MaJí 
v kazachstánu dveře 
otevřené

Strana 3 
zaznĚlo na seMináři 
o kazachstánu

Strana 5 
v praze se představila 
Moskva

Strana 6 
zaznĚlo na konFerenci: 
„Moskva – město pro byznys“

Strana 8 
škoda auto: před 8 lety 
v rusku vyrobila první 
vůz

Strana 10 
hlasy z diploMatické 
snídanĚ eaeu

Strana 11 
zaznĚlo na snídani eaeu

Strana 13 
historie hospodářských 
vztahů české republiky 
s ruskou Federací

Strana 15 
Monitor: zprávy ze zájmových 
zemí 

Strana 16
Mozaika zpravodajství: krátce

Strana 17
česko-ruský byznys: 
Fotoreportáž

Úvodní slovo výkonného ředitele:
Vážení členové a partneři Komory SNS. V první řadě vám chci poděkovat za 
spolupráci v průběhu celého roku 2015. Rádi jsme se s vámi setkávali na našich 
akcích, kterých jsme za uplynulý rok připravili téměř třicet.

Velmi dobře si uvědomujeme, v jakých podmínkách se dnes nachází řada 
firem, působících na trzích Ruska, Běloruska a dalších postsovětských zemí. 
Ekonomická situace v těchto subjektech není jednoduchá. Ať je to způsobeno 
finančními či dalšími problémy v  cílových zemích, nebo i  určitými dopady 
sankcí Evropské unie ve vztahu k Ruské federaci. Věřím ale, že se situace bude 
(i když pomalu) zlepšovat. Že ale jen těžko dosáhneme na úroveň obchodní 
výměny z doby před krizí je více než jisté.

Chtěl bych zde zopakovat slib, který jsem dal před rokem a něco českým 
firmám: naše Komora bude dále usilovat o to, aby české firmy mohly rozvíjet 
své aktivity na ruském trhu a trzích dalších cílových zemí na východě. V této 
souvislosti považuji za nezbytné poděkovat panu ministrovi Janu Mládkovi za 
hmatatelnou, reálnou podporu, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu a on 
osobně poskytují firmám, které mají své aktivity v Ruské federaci. 

Chci všem popřát, aby se nám naše společné úsilí odměnilo nárůstem ob-
chodní výměny a abychom společnými silami překonávali ty překážky, které 
před námi stojí.

Přeji vám všechno nejlepší do nastupujícího roku 2016!

Ing. František Masopust, výkonný ředitel Komory SNS

František Masopust - výkonný ředitel  
Komory SNS
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čeští podnikatelé MaJí  
v kazachstánu dveře otevřené
DNe 21. říjNa zorgaNIzovala KoMora SNS ve SpoluprácI S velvySlaNectvíM 
KazachStáNu v Čr za poDpory KoMerČNí baNKy SeMINář poD NázveM  
„MožNoStI rozvoje ČeSKo-KazašSKé obchoDNí a eKoNoMIcKé Spolupráce“.

obilná velMoc
více než tři čtvrtiny, tedy přesně 81% 
území Kazachstánu, představuje země-
dělská půda. země je třetím největším 
producentem obilí v SNS. Klasický agrár-
ní obchod mezi Čr a Kazachstánem do-
sáhl v roce 2014 obratu 230 mil. korun. 
zemědělské suroviny a potraviny tvoří 
1,5 procenta z celkového vývozu Čr do 
Kazachstánu a 0,5 procenta z celkového 
dovozu Čr z Kazachstánu.

Účastníci setkání dis-
kutovali o  rozvoji in-
vestičního potenciálu 
do zemědělství a  prů-
myslu v  Kazachstánu. 

Představitelé Kazachstánu spolu se 
zástupci české státní správy a institucí 
mluvili o specifikách obchodní a hos-
podářské spolupráce mezi oběma ze-
měmi. S  úvodním slovem vystoupil 
výkonný ředitel Komory SNS Franti-
šek Masopust. Představil Kazachstán 
z pohledu českého exportéra a uvedl 
ho do kontextu světového obchodu.

Jako přednášející se semináře 
zúčastnil velvyslanecký rada Vel-
vyslanectví Kazachstánu Serikzhan 

Alikhanov, který mluvil o příležitos-
tech pro české podnikatele v Kazach-
stánu, výborných výsledcích v oblasti 
zlepšování podmínek pro podnikání, 
a to především v zemědělském sekto-
ru. Připomněl, že Kazachstán cíleně 

rozvijí zemědělství a  potravinářskou 
výrobu. Čeští výrobci potravin s  je-
jich know-how, technologiemi a zku-
šenostmi jsou podle Alikhanova 
v  Kazachstánu vítáni. Dobrý odbyt 
takovým výrobcům mohou zajistit 
i  sousední, dosud nenasycené trhy 
Ruska a Číny. Zvláštní část semináře 
byla věnována právnímu rámci, který 
se vztahuje k případnému exportérovi 
či investorovi, tedy specifika bankov-
ního úvěrování, podrobnosti dohody 
bránící dvojímu zdanění a  pojistné 
podmínky pro export. Karel Wister, 
expert přes finančnictví a obchod Ko-
merční banky, prezentoval možnosti 
exportního úvěrování s  pojištěním 

astana, hlavní město republiky Kazachstán
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jižní Kazachstán. země má velký potenciál 
v oblasti zemědělské výroby.

EGAP. Objasnil podmínky a  proces 
získání úvěru, detaily úvěrové smlou-
vy. Přiblížil možnosti jiné spolupráce 
s  Komerční bankou při financování 
exportu a zprostředkovatelské služby, 
které poskytuje KB v  zemích, kde je 
zastoupen finanční konglomerát So-
ciété Générale.

Na vystoupení Karla Wistera navá-
zala ředitelka odboru PR a komunika-
ce pojišťovny EGAP Hana Hikelová. 
Shrnula potenciál Kazachstánu jako 
trhu pro české podnikatele a uvedla, 
že v rámci podpory podnikatelských 
aktivit EGAP navýšil pojistný limity 
pro Kazachstán na 11,56 mld. korun. 
Hana Hikelová rovněž zdůraznila, že 
exportní garanční a  pojišťovací spo-
lečnosti mají možnost podporovat 
i  malé a  střední podnikatele, a  to se 
smlouvami v hodnotě více než 100 ti-
síc korun.

Na závěr semináře rada Kazachstá-
nu Serikzhan Alikhanov vyzval české 
výrobce, aby do země svojí produkci 
nejen dováželi, ale i vytvářeli společ-
né podniky s místními firmami. Zku-
šenosti a technologie českých podni-
katelů by jim umožnily obsadit pevné 
pozice na kazachstánském trhu, míní 
diplomat.

ZaZnělo na semináři

■ serikZhan alikhanov, 
rada velvyslanectví 
Kazachstánu v ČR

Vztahy mezi ČR a  Kazachstánem 
jsou stabilní. Pravidelně se kona-
jí vzájemné návštěvy delegací obou 
zemí a  oficiální pracovní schůzky. 
V současné době probíhá osmé zase-
dání Mezivládní komise mezi Českou 
republikou a Kazachstánem. Na pro-
gramu zasedání jsou různé směry roz-
voje vzájemných vztahů a  věřím, že 
se stane dalším podnětem i pro pod-
nikatelskou aktivitu. Základem naší 

spolupráce jsou mezivládní dohody 
o ekonomické spolupráci a vzájemné 
ochraně investic a  konvence o  před-
cházení dvojímu zdanění a daňovým 
únikům podepsané v  letech 1996 
a  2004. Obchodní obrat mezi naši-
mi zeměmi v  roce 2006 činil okolo 
200 mil. USD, dnes je to přes 1,2 mld. 
USD. Mezi hlavní položky expor-
tu z  Kazachstánu do ČR patří ropa 
a  chemická produkce, existuje dobrý 
kontrakt na dodávky žlutého fosforu 
a  kovů. Z  Čech dovážíme převážně 
výrobky strojírenského průmyslu, 
elektrotechnická zařízení, farmaceu-
tické výrobky, nábytek, sklo a  celou 

Kazachstán je významným dodavatelem obilí
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tři desítky podnikatelů
Společně s ministrem zemědělství Mari-
ánem jurečkou zamířila do Kazachstánu 
delegace 30ti českých podnikatelů. v al-
maty navštívili podnikatelé 18. ročník 
mezinárodního veletrhu Worl FooD 
Kazachstán 2015, který se konal ve 
dnech 4. - 6. listopadu. Další zastávkou 
na cestě ministra zemědělství a jeho 
podnikatelského doprovodu bylo hlav-
ní město Kazachstánu astana. v obou 
navštívených destinacích připravila Ko-
mora SNS se svým partnerem v Kazach-
stánu obchodní konference, které byly 
spojené s b2b schůzkami českých firem 
s místními zájemci o spolupráci. 

škálu spotřebního zboží. V  Kazachs-
tánu působí na 80 podniků s českým 
kapitálem, a  také přes 20 zastoupení 
– například Škoda Auto, Fosfa, Favea 
a řada dalších. V roce 2009 ČR zařa-
dila Kazachstán na seznam zemí pri-
oritních pro český export. Pro nás to 
znamená, že ČR bude cíleně podporo-
vat exportéry a obchodní vztahy s Ka-
zachstánem. Kazachstán je územím 
s  obrovským potenciálem rozvoje 
zemědělství a živočišné výroby. Vláda 
věnuje velkou pozornost rozvoji ze-
mědělství i  z  toho důvodu, že v  po-
slední době klesají světové ceny ropy. 
Aktivně implementujeme programy 
rozvoje zemědělství a  potravinářské 
výroby. Chceme zajistit pro místní 
obyvatele dostatek domácí produk-
ce. Proč investovat do Kazachstánu? 
V  zemi panuje příjemné investiční 
prostředí. V roce 2015 Světová banka 
umístila Kazachstán na 77. místo ze 
180 z  hlediska vhodných podmínek 
pro podnikání. Stojí také za zmínku, 
že země obsadila 25. místo z hlediska 
ochrany investorů, 17. místo z hledis-
ka daňových povinností a  14.  místo 
z hlediska komplikovanosti registrace 
nového podniku.

Ochrana investorů je zajištěna po-
dle evropských standardů. Další vý-
hodou je blízkost Číny, se kterou má 
Kazachstán výborné vztahy. Bylo při-
jato rozhodnutí o vytvoření svobodné 
ekonomické zóny přímo na hranici 

s Čínou – v příhraniční oblasti Chor-
goz. Jde o  suchozemský přístav na 
trase Hedvábné stezky, cestě čínského 
zboží do Evropy.

■ Petr Ježek, ředitel 
OdbORu zahRaniČně 
obchodní spolupráce  
Mze ČR
V  rámci ministerstva používáme ně-
kolik nástrojů pro to, abychom po-
mohli českým podnikům proniknout 
na třetí trhy. Kromě klasické bilate-
rální agendy využíváme diplomaty 
pro zemědělství, zatím jsou plánová-
ni pro čtyři teritoria – Rusko, Čínu, 
Saudskou Arábii a  Srbsko. Pokud se 
praxe osvědčí a bude potřeba obsadit 
tuto funkci také v Astaně, vyšleme tam 
diplomata. V Almaty probíhá meziná-
rodní zemědělský a potravinářský ve-
letrh WORL FOOD Kazachstán 2015. 
Ministerstvo zemědělství ČR zde 
bude poprvé ve své historii prezento-
vat vlastní stánek. Na něm se předsta-
ví sedm potravinářských firem, které 
zatím v  Kazachstánu nepůsobí, ale 
hledají v této zemi partnera pro další 
spolupráci. České společnosti se cel-
kově mohou uplatnit zejména v  ob-
lasti dodávek zemědělských strojů, 
instalaci zemědělské výroby, otevření 
provozoven pro zpracování mléka, 
masa, pekáren. Také v  oblastech ge-
netiky hovězího dobytka a  zařízení 
pro zpracování technických plodin. 

Máme ale i  kvalitní české potraviny 
a suroviny pro potravinářský průmysl. 
Uplatnění českého know-how na ka-
zachstánském trhu můžeme pomoci 
exportním financováním, ať už s pod-
porou státu nebo bez ní. Do letošní-
ho roku byly vztahy mezi zeměmi 
postaveny na Dohodě o  partnerství, 
která je platná od roku 1999. V roce 
2014 byla parafována nová dohoda 
mezi Evropskou unií a Kazachstánem 
o posíleném partnerství a spolupráci. 
Od roku 2015 může být tato dohoda 
předběžně uplatňována, než vstoupí 
oficiálně v  platnost. Jsme si vědomi 
ztížené ekonomické situace, která je 
v současné době v Kazachstánu a ce-
lém regionu. Velký zájem podnikatelů 
o  účast na plánované cestě vypovídá 
o tom, že česká strana bere tuto příle-
žitost hodně vážně.

chorgoz, suchý přístav na hranicích 
Kazachstánu a Číny
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U  příležitosti VII. zase-
dání společné pracov-
ní skupiny pro ekono-
mickou, průmyslovou 
a  vědecko-technickou 

spolupráci mezi Moskvou a  Minis-
terstvem průmyslu a obchodu ČR na-
vštívila začátkem října Prahu delega-
ce oficiálních představitelů Moskvy. 
Během návštěvy dne 7. října, připra-
vila Komora SNS ve spolupráci s ofi-
ciálními představiteli Moskvy a MPO 
ČR ekonomickou konferenci „Mos-
kva – město pro podnikání“, která se 
uskutečnila v  jednom z  konferenč-
ních sálů sídla Ministerstva průmyslu 
a obchodu v Praze. Svými úvodními 
projevy otevřeli setkání obchodní 
rada RF Sergej Stupar, výkonný ředi-
tel Komory SNS František Masopust, 
předseda české části Společné pracov-
ní skupiny Václav Peříček a náměstek 
vedoucího Odboru zahraničně eko-
nomických a  mezinárodních vzta-

hů města Moskva Jevgenij Dridze. 
Ústředních témat bylo hned několik. 
O celkovém investičním klimatu, no-
vých dopravních řešeních a změnách 
v  infrastruktuře, přístupu k průmys-
lové výrobě ve městě a příležitostech 
pro spolupráci s  českými firmami 
promluvil jako první Jevgenij Dridze, 
který celou konferenci moderoval. 
Vystoupil také náměstek generálního 
ředitele „Mosvodokanal“, ředitel vod-
ního zásobování Evgenij Šuškevič. 
Představil moderní technologie, pou-
žívané v systémech zásobování vodou 
Moskvy při rekonstrukci a  rozvoji 
kanalizačních systémů, inovativní 
systém čištění vody šetrnými reagen-
ty a obeznámil publikum s problémy 
spravování kanalizační sítě o  délce 
přes tři tisíce kilometrů. Díky roz-
sáhlým modernizačním pracem se 
nabízí četné příležitosti pro spolu-
práci – například při rekonstrukci 
přečerpávacích stanic. Problematiku 

rekultivace skládek pevného komu-
nálního odpadu, jejich bezpečnosti, 
stejně jako potřebě rozsáhlé moder-
nizace třídících odpadních systémů 
Moskvy, popsal hlavní inženýr GUP 
„Ekotechprom“ Vitalij Šilin. Na kon-
ferenci vystoupil i  pověřený rektor 
Moskevské státní univerzity manage-
mentu Vlády Moskvy Vasilij Fivejskij, 
aby představil nový přístup města 
k byrokracii, úspěšný proces digitali-
zace služeb, a také nové nástroje efek-
tivního snižování stavů. S prezentací 
vystoupil náměstek generálního ře-
ditele pro organizovaný rozvoj spo-
lečnosti „Nvision Czech Republic“ 
Dmitrij Kolesnikov. Tématem byly 
možnosti spolupráce v technologické 
sféře a inovace. Následný prostor byl 
věnován představitelům českého ban-
kovního sektoru: vystoupili například 
člen představenstva a vedoucí odbo-
ru klientských služeb Evropsko-rus-
ké banky Štefan Veselovský, úvěrová  

v praze se představila Moskva
eKoNoMIcKou KoNFereNcI „MoSKva – MěSto pro byzNyS“ v říjNu přIpravIla 
KoMora SNS ve SpoluprácI S vláDou MěSta MoSKvy. Na půDě MINISterStva 
obchoDu a průMySlu Čr Se DISKutovaly MožNoStI hoSpoDářSKé Spolupráce 
pro poDNIKatelé obou zeMí.

ekonomická konference Moskva - 
město pro podnikání
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odbornice České exportní banky Ja-
roslava Křížová či ředitelka odboru 
pojištění exportních úvěrů EGAP 
Dana Pučelíková.

Během konference zazněly infor-
mace o  konkrétních případech spo-
lupráce českých společností s městem 
Moskva. Mimo jiné společnost Ško-
da Transportation a.s. jednala o  do-
dávkách dopravních prostředků pro 
moskevské metro, společnost Prago-
imex a.s. jednala o dodávkách nových 
tramvajových souprav, dodávkách ná-
hradních dílů a  kompletní moderni-
zaci stávajících tramvajových souprav 
výroby ČKD PRAHA a  společnost 
Inekon Group a.s. jednala o společné 
produkci moderních tramvajových, 
nízkopodlažních vagónů.

ZaZnělo na konferenci

■ JevgeniJ DriDZe, 
náMěsteK vedOucíhO 
OdbORu zahRaniČně-
eKOnOMicKých 
a MezináROdních vztahů 
Města MOsKva

V  poslední době jsme přistoupili 
k  plnění našich plánů ohledně do-
pravní situace v Moskvě. Před několi-
ka lety jsme představili problematiku 

přepravních uzlů městské hromadné 
dopravy. Systém organizace dopravy 
prostřednictvím přepravních a  pře-
stupních uzlů v  Moskvě prakticky 
neexistoval, kromě 2-3 objektů ještě 
ze sovětských dob a  jednoho objek-
tu vybudovaného relativně nedávno. 
Do roku 2020 chceme zvýšit počet 
dopravních přestupních uzlů na 255. 
Z  pohledu investora se může jevit 
plán jako těžko splnitelný, a to vzhle-
dem k  vysokým nákladům, které je 
potřeba vynaložit na vybudování ta-
kových objektů. Okolo 160 objektů 
z  255 musí být postaveno od zákla-
dů. Budou vznikat na místech, kde 

se setkává několik druhů hromadné 
dopravy. Parcely kolem objektů bu-
deme očišťovat, směňovat se stávají-
cími majiteli a  kolem každého tako-
vého dopravního uzlu chceme mít 
dostatek půdy pro komerční využití. 
Uvědomujeme si, že postavit takové 
množství objektů z  rozpočtu města 
je nereálné. Aktivně dnes jednáme 
s investory, především z Asie. Rekon-
strukce se dočkala stará Moskevská 
okružní železnice, využívaná dříve 
pro potřeby místního průmyslu. Její 
spuštění je plánováno v  roce 2016 
a  nově má sloužit potřebám obyva-
tel jako součást městské hromadné 
dopravy a  odlehčit metru v  centru 
města. Pokračujeme v programu ob-
novy vozového tramvajového a  au-
tobusového parku. Měníme systémy 
řízení. Většinu potřebných techno-
logií sháníme v  Evropských zemích. 
Vzhledem k  dlouhodobým vztahům 
České republiky a  Moskvy si mys-
lím, že v této oblasti je potenciál pro 
spolupráci. Téma lokalizace výroby 
je pro nás také aktuální. Začali jsme 
se velice vážně zaobírat organizací 
a  rekonstrukcí průmyslových zón. 
Dle nových zákonů můžeme nabíd-
nout určitou garantovanou poptávku 
výrobcům, kteří jsou ochotni přijít 
k  nám se svojí výrobou i  ze strany 
městského rozpočtu. Stojíme o  za-
chování a  rozvoj průmyslové výroby 
ve městě, jedná se o politické rozhod-
nutí zapracované do plánu rozvoje.

vitalij šilin – hlavní inženýr státního 
unitárního podniku „ekotechprom“

jevgenij Dridze - náměstek vedoucího odboru 
zahraničně-ekonomických a mezinárodních 
vztahů města Moskva
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 ■ vitaliJ Šilin, hlavní 
inženýR státníhO 
unitáRníhO pOdniKu 
„ekotechprom“

Podle nové koncepce nakládání 
s odpady ve městě Moskva se zaměřu-
jeme na problematiku třídění, zpraco-
vání a recyklace. „Ekotechprom“ dnes 
spravuje tři skládky pro svoz pevného 
komunálního odpadu. Jedna rekul-
tivovaná, dvě v  procesu rekultivace. 
Podle zákonů RF „Ekotechprom“ musí 
zajistit dohled nad těmito zavřenými 
polygony, regeneraci jejich poškoze-
né půdy, zaznamenává a  poskytuje 
informace o  stavu objektu. Stará se 
o  sběr a  utilizaci odpadových plynů, 
provoz ochranných zařízení. V plánu 
je získávání energie z odpadů - jeden 
odpadový polygon muže poskyto-
vat až 10 MW elektřiny ročně. Vláda 
Moskvy dnes implementuje komplex-
ní systém nakládání s odpady ve měs-
tě. Stojí před námi cíl do roku 2017 
zajistit 100% pokrytí vnitřního sběru 
pevného komunálního odpadu a  do 
roku 2020 dosáhnout recyklace 30% 
veškerého PKO. Pro naplnění úkolu 
je potřeba zavádět moderní systémy 
třídění. Ze stanovaných cílů tedy jas-
ně plynou možnosti pro spolupráci: 
v oblasti provozu, správy a rekultivace 
uzavřených polygonů, likvidace ne-
bezpečných látek, oblasti produkování 
elektrické energie z odpadů a bude-li 
k  tomu příležitost komplexní rekon-
strukce třídíren odpadů.

■ vasiliJ fiveJskiJ, 
pOvěřený ReKtOR 
moskevské státní 
univeRzity ManageMentu 
vlády moskvy

S  cílem dosáhnout na jiné stan-
dardy řízení byl vládou Moskvy 
stanoven úkol optimalizovat sys-
témy výkonu moci a  stav úřadů fi-
nancovaných z  rozpočtu. V  Mosk-
vě dnes běží procesy optimalizace 
systémů výkonu moci, optimalizace 
úřadů a  jejich stavu, které jsou fi-
nancované z  rozpočtu. Našim cí-
lem je dosáhnout na jiné standardy 
řízení, zefektivnit práci místních 
úřadů a  jejich kooperaci mezi se-
bou. Chceme udělat náš systém 
řízení efektivnějším a  město tím 
pádem přitažlivější mj. pro inves-
tory. K  dnešnímu dni je v  Moskvě 
velmi komplikovaný systém státní 
správy - okolo 185 orgánu výkonné 

moci – většinou se jedná o  muni-
cipální správy, prefektury, městské 
části. Dalších zhruba 4000 organi-
zací spadá pod správu města, jedná 
se o  oblast školství, zdravotnictví, 
dopravy a  jiná sociální zařízení. 
Implementovali jsme nový systém 
oběhu dokumentů. K dnešnímu dni 
na všech moskevských úřadech fun-
guje elektronický systém. Rychlost 
vyřízení citelně vzrostla. Většina 
poskytovaných služeb již není vázá-
na na místo bydliště, jedná se o více 
než 150 typů služeb a  až 200 typů 
dokumentů. Byl reformován sys-
tém zakázek města. Zvlášť vybíráme 
a dále vzděláváme lidi, kteří budou 
připuštěni k  hospodaření s  penězi 
města. Evidujeme speciální rejstřík 
osob, provádějících nákupy. Jejich 
výsledky se pravidelně prověřují. 
MGUU analyzovala činnosti každé-
ho městského orgánu a každé funk-
ce. Na každého pracovníka se pro-
počítal koeficient zaměstnanosti, 
bylo zjištěno, zda se jeho pravomoci 
neopakují na jiném úřadě. Na zá-
kladě výsledků komplexní analýzy 
byly následně sníženy reálné stavy 
zaměstnanců o  14 procent. Někte-
rá obsazená a neobsazená pracovní 
místa byla zrušena. Jiní zaměstnan-
ci byli přeloženi na ta pracoviště, 
která bylo potřeba posílit. Třem 
tisícům pracovníků se překrývaly 
pravomoci. Daný program optima-
lizace má končit v roce 2016, ovšem 
už teď jsou vidět pozitivní dopady 
na rozpočet a řízení. V tomto směru 
budeme tedy pokračovat i nadále. 

vasilij Fivejskij – pověřený rektor 
Moskevské státní univerzity 
managementu vlády Moskvy

Konference se konala v budově Mpo Čr
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škoda auto: před 8 lety v rusku  
vyrobila první vůz
ČeSKá autoMobIlKa šKoDa SlavIla v ruSKu Další NarozeNINy.  
DNe 28. lIStopaDu bylo přeSNě 8 let, co v ruSKéM MěStě Kaluga Sjela z výrobNí 
lINKy prvNí octavIa, SMoNtovaNá tehDy v režIMu SKD (MoNtáž větších 
KoMpoNeNtů Na ČáSteČNě rozložeNý vůz) v techNIcKéM parKu „grabcevo“  
Na SpoleČNéM závoDě

Začátky v kalužské 
oblasti

Slavnostní položení prvního ka-
mene na „zelené louce“ proběhlo 28. 
listopadu roku 2006 ve městě Kalu-
ga, ležícím 180 km jihozápadně od 
Moskvy. Dceřiná společnost němec-
kého koncernu – Volkswagen Group 
RUS v  květnu 2006, zastoupena nej-
vyššími manažery společností Volks-
wagen a  Škoda, podepsala dohodu 
s  vládou Ruské federace. Už v  roce 
2009 na parcele o  výměře více než 
sto hektarů byl vybudován kompletní 
výrobní závod s  vlastní montovnou, 
svařovnou, lakovnou a administrativ-
ními budovami. V areálu vznikla také 
lisovna pro externího dodavatele. Té-
hož roku začíná závod v plném cyklu 

vyrábět Volkswagen Tiguan a  v  létě 
příštího roku Volkswagen Polo v ka-
rosářské verzi sedan.

Na konci roku 2013 výrobní lin-
ku koncernu opustil automobil s po-
řadovým číslem 700 000 a  zároveň 
třísettisící auto, vyrobené v  Rusku 
v režimu úplného cyklu výroby CKD 
(svařování, lakování, plnohodnotná 
montáž vozu). O  tři měsíce později 

zde odstartovala výroba nového mo-
delu Škoda Rapid. Místo na výrobní 
lince pro něj uvolnila Fabia druhé 
generace, kterých se v  Rusku o  rok 
dříve prodalo úctyhodných 20,6 tisíc. 
Z toho důvodu došlo k úpravám vý-
robní linky, postavena byla například 
nová karosárna. V září letošního roku 
došlo k zatím poslední velké změně – 
v rámci závodu Kaluga byla spuštěna 
nová továrna, vyrábějící benzínové 
motorové jednotky typu 1,6 MPI. 

V průběhu let zde vyrostl závodní 
komplex s  ohromujícími parametry. 
Maximální možná výrobní kapacita 
automobilového závodu se pohybu-
je okolo 225 tis. automobilů ročně. 
Letošní přírůstek v podobě nové vý-
robny motorů pak může produkovat 

ekologizace výrobního 
procesu
Koncern volkswagen ag věnuje zvláštní 
pozornost neustálému snižování ekolo-
gické náročnosti výroby. od roku 2011 
do roku 2013 společnost snížila objemy 
průmyslového odpadu o 37%. Do roz-
voje ekologičtější výroby investovala 
volkswagen group ruS až 4 milióny eur. 

v roce 2013 byla v Nižnim Nvgorodu zahájena 
výroba nového pokolení škoda octavia
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za rok až 150 tis. benzínových pohon-
ných jednotek. Celkový objem inves-
tic do výrobního areálu v  Kalužské 
oblasti vystoupal k  1 miliardě euro. 
Koncern Volkswagen AG se díky 
tomu řadí mezi největší zahraniční 
investory v  sektoru automobilového 
průmyslu v Rusku.

exPanZe Do nižního 
novgoroDu

Po úspěšném startu výroby v Kalu-
ze zamířila Škoda do dalšího ruského 
regionu – Nižegorodského. Na za-
čátku byla dohoda mezi společnosti 
Volkswagen Group RUS a  Skupinou 
GAZ, spadající pod holding Basic 
Element. Majitelem holdingu je jeden 
z nejbohatších Rusů Oleg Děripaska, 
post prezidenta společnosti GAZ teh-
dy zastával Bo Andersson – dnešní 
generální ředitel koncernu AvtoVaz 

a „otec“ nové Lada Vesta. Dle doho-
dy byla spuštěna výroba plného cyk-
lu automobilů Škoda Octavia, Škoda 
Yeti a  Volkswagenu Jetta v  Gorkov-
ském automobilovém závodu, který 
se nachází nedaleko Nižního Novgo-
rodu. Prvním modelem, který se zde 
vyrábí, se v  listopadu 2011 stal Yeti 
- tehdy ještě v  režimu SKD (pouze 
montáž vozu bez svařování a laková-
ní). V roce 2012 byla spuštěna výro-
ba plného cyklu Yeti včetně sváření 
a  lakování. V  dalším roce startovala 
výroba nové generace modelu Škoda 
Octavia. Počátkem roku 2014 byla 
zahájena výroba modernizovaného 
modelu Škoda Yeti. Realizace výroby 
probíhá na smluvní bázi a za výsledný 
produkt, jeho kvalitu a prodej odpo-
vídá „ruská dcera” Volkswagenu AG. 
V rámci příprav na výrobu dvou mo-
delů značky ŠKODA a jednoho znač-
ky VW (VW Jetta) investoval Volks-
wagen Group RUS více než 300 mil. 
eur. Na rozdíl od Kalugy, v  Nižním 
Novgorodu společnost nezačala bu-
dovat závod od nuly, ale využila exis-
tující výrobní kapacity závodu GAZ. 

Například svářecí centrum (bu-
dova o rozloze 32 tis. m2) bylo posta-
veno v roce 1946 pro potřeby výroby 
legendárního automobilu „Poběda“. 
Dnes plně rekonstruovaná budova 
ukrývá nejmodernější techniku včet-
ně půldruhé stovky robotů. Úroveň 
automatizace výroby dosahuje téměř 
30%. Další budova, montovna, zabí-
rá impozantních 45  tis. m2, ovšem 
její rekonstrukce byla prý citelně lev-
nější. Před tím, než se zde zabydlela 
Škoda, byla montovna využívána pro 
projekt Volga Siber – tržní propadák 
z  let 2007-2010 postavený na bázi 
Chrysleru Siebring. Přibyla zde ale 
řada nových strojů, mimo jiné pří-
stroj testující voděodolnost. Po vy-
stavení automobilu působením vody 
pod silným tlakem odborníci měří 
míru vlhkosti v  interiéru a motoro-
vém oddělení. 

V roce 2012, speciálně pro potře-
by nové výroby bylo v  rámci GAZu 
vybudováno vzdělávací centrum. 
Hned první rok zde prošlo školením 
přes šest stovek pracovníků. Insti-
tuce má fungovat dlouhodobě a za-
jistit pro výrobu dostatek kvalitních 
a prověřených zaměstnanců. Proško-
lení trvá dva týdny. První týden je 
zasvěcen teorii, druhý rozvoji prak-
tických dovedností.

vývoJ prodeJů 
škoda auto 
v rusku
2011: 74 074
2012: 99 062
2013: 87 456
2014: 84 437
¼ - ¾ 2015: 41 138

octavia v rusku táhne
v březnu tohoto roku škoda auto 
a volkswagen group ruS oslavily nový 
rekord. závod v Nižním Novgorodu 
vyrobil stotisící automobil. Stala se jim 
škoda octavia 1.8 tSI a ne náhodou 
právě ona. jedná se totiž o bestseller 
značky škoda v rusku. v roce 2014 40% 
prodaných škodovek v zemi neslo jmé-
no octavia.

výroba škody v průmyslovém areálu grabcevo

administrativní budova závodu v Kaluze

letos koncern uvedl do 
provozu nový motorový 

závod
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hlasy z diploMatické snídanĚ eaeu
téMateM SpoleČNé DISKuze zahraNIČNích DIploMatů, přeDStavItelů ČeSKých 
FIreM a záStupců ČeSKé StátNí Správy Se teNtoKrát Stala euroaSIjSKá 
eKoNoMIcKá uNIe. aKce Se KoNala poD záštItou MINIStra zahraNIČNích věcí 
ČeSKé republIKy, MINISterStva průMySlu a obchoDu a KoMory SNS.

Snídaně věnované Euroa-
sijské ekonomické unii se 
14. října zúčastnilo více než 
70 zájemců o  problematiku 
EAEU. Platforma diploma-

tických snídaní spojuje české vývoz-
ce s  obchodními a  diplomatickými 
představiteli exportních teritorií. 
V tomto případě se jednalo o zástup-
ce klíčových tahounů unie: Ruska, 

Kazachstánu, Běloruska a  představi-
telů odborů z MZV a MPO ČR zabý-
vajících se podporou exportu. V prů-
běhu setkání vyzvali čeští vývozci 
k diskuzi ohledně směřování ekono-
mického rozvoje Česka. Zástupci do-
mácího byznysu se shodli na nutnosti 
jednat o  postoji země vůči novému 
geopolitickému uskupení - Euroa-
sijské ekonomické unii. Podnikatelé 
spatřují zásadní problém v  tom, že 
v České republice stále neexistuje po-
stoj k  EAEU jako celku, nehledě na 
to, že toto uskupení sdružuje země 
Eurasie, klíčové pro české exportní 
zájmy. Za konstruktivní cestu bylo 
označeno zahájení diskuze na půdě 
MZV o postoji České republiky k no-
vému teritoriálnímu ekonomickému 
subjektu. Tento postoj by se měl, dle 
názoru zástupců firem, řídit potřeba-
mi České republiky, nikoli doporuče-
ními přicházejícími z  Bruselu. Před-
seda představenstva Komory SNS Jiří 
Demiš v reakci na to ve svém vystou-
pení uvedl, že nehledě na členství ČR 

v  EU a  nutnost dodržovat sankční 
omezení, považuje za svojí povin-
nost podporovat české podnikatele 
v zemích SNS, mezi nimiž disponuje 
Rusko největším trhem. V odkazu na 
to se zavázal uspořádat setkání klíčo-
vých českých vývozců pro diskusi nad 
touto otázkou.

ZaZnělo na sníDani

■ serZhan abDykarimov, 
velvyslanec RepubliKy 
Kazachstán v ČR

Přikládáme velký význam rozvoji 
Euroasijské ekonomické unie. Vytvo-
ření teritoria s  jednotnými celními 
tarify a  standardy značně zjednodu-
ší a zvýhodní přepravu nákladu přes 
kontinent. Zatímco dříve evropští 
a  asijští výrobci museli překonat tři 
státní hranice, nyní se EAEU stane 
otevřeným projektem, který bude 
spolehlivou spojkou severoatlan-
tického a  asijského areálů rozvoje. 

během akce vystoupili 
významní exportéři. Na foto člen 

představenstva Mavel a.s. jan šíp.

Serzhan abdykarimov, 
velvyslanec republiky 

Kazachstán v Čr
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Můžeme se stát mostem, který spojí 
dynamické ekonomiky Evropské unie 
s východní, jihovýchodní a jižní Asií. 
Dnes jednáme o  provázání činnos-
tí EAEU s  čínským ekonomickým 
projektem nové Hedvábné stezky. 
Existující námořní trasy nemohou 
stačit rostoucím potřebám mezi-
národního obchodu. Dnes dosahu-
je obchod mezi EU a  Čínou téměř 
600 mld. USD a  podle předpovědí 
v  roce 2020 dosáhne 800 mld. USD. 
Pro rostoucí Asii je projekt pozemní 
trasy do Evropy jeden z  klíčových. 
Letos mají končit práce na kazach-
stánském úseku automobilové ma-
gistrály „Západní Evropa – Západní 
Čína“ o  délce 2700 km. Trasa spojí 
Čínu, Kazachstán, Rusko a Evropu. Je 
dokončena výstavba železniční tratě 
Žezkazgan – Bejneu, která propoji-
la Čínu skrze Kazachstán s  přístavy 
v  Kaspickém moři. Otevírá to pro 
zboží cestu do Evropy přes Kavkaz. 
Stejná trať je napojená na existují-
cí železniční koridor Kazachstán – 
Turkmenistán – Írán, který pokračuje 
až do přístavu Bandar Abbas v  Per-
ském zálivu. Pohlížíme na integrační 

procesy v  Euroasijském prostranství 
jako na možnost stát se „spojnicí“ 
mezi Východem a Západem, konku-
renceschopnou součástí světové eko-
nomiky. Mezi nové cíle Kazachstánu 
patří nasměrování země k  „zelené“ 
energetice a umístění se na seznamu 
30 nejvyspělejších zemí. Očekáváme, 
že důležitým krokem vstříc rozvoji 
„zelené“ energii bude konání mezi-
národní výstavy EXPO 2017 na téma 
„Energie budoucnosti“ v Astaně. Vý-
stava bude věnována problematice 
obnovitelných zdrojů energie, od kte-
rých se odvíjí budoucnost civilizace. 
Jde o problematiku celoplanetárního 
rozsahu, svět potřebuje nový směr 
vývoje, tedy „zelenou“ ekonomiku 
a ekologicky bezpečný rozvoj.

 
■ sergeJ stuPar, obchodní 
Rada RusKé fedeRace v ČR

Zájem o  takové uskupení je po-
chopitelný. Společné HDP zemí Eu-
roasijské ekonomické unie tvoří přes 
85% HDP všech členských zemí SNS. 
Vytváříme velký trh, s  obrovským 
průmyslovým a  vědeckým poten-
ciálem. Zjednodušujeme řízení pro 
zahraniční investory a jejich partne-
ry. Zatím se, pochopitelně, vyskytují 
potíže. Ne vše jde hladce, nicméně 
pozitivní změny v oblasti podnikání 
jsou v našich zemích zjevné. Koncem 

května tohoto roku byla podepsána 
dohoda o  vytvoření zóny volného 
obchodu mezi zeměmi EAEU a Viet-
namem. Dohoda začne platit ve chví-
li, kdy všechny zúčastněné země ra-
tifikují dohodu, což předpokládáme 
v průběhu roku 2016. Zájem o vytvo-
ření zón volného obchodu projevují 
také jiné země. Zvažujeme možnost 
vytvoření takových zón s  Indií, Írá-
nem a  Egyptem. Jak víte, rok 2015 
přinesl citelný pokles obchodní vý-
měny Ruska s Českou republikou a ji-
nými zeměmi Evropské unie. Taková 
situace nevyhovuje ani českým part-
nerům, ani těm ruským. Vidíme, že 
během posledního půl roku se znač-
ně zvýšil počet kontaktů a  návštěv 
českých podnikatelů v subjektech RF 
a  ruských podnikatelských misí do 
České republiky. V tomto roce je for-
mát rusko-české obchodní spoluprá-
ce koncentrován v rovině regionální, 
což je podmíněno jistými omezeními 
ze strany EU. Mnoho možností pro 
spolupráci se naskytuje mezi Českou 
republikou a Moskvou. Doufáme, že 
kontinuita historicky dávných styků 
mezi Moskvou a  Prahou se znovu-
obnoví, je zde hodně prostoru pro 
spolupráci. Mnoho západních spo-
lečností si uvědomuje, že, nehledě 
na komplikovanější ekonomickou 
a  mezinárodní politickou situaci,  

Sergej Stupar, obchodní 
rada ruské Federace v Čr

pilíře spolupráce

pro podporu exportu v rusku bylo vy-
tvořeno několik efektivních nástrojů:

■ speciální investiční kontrakt. 
existuje od roku 2015. garantuje sta-
novené slevy z daňových povinností, 
preference, zajišťuje stabilní podmínky 
pro podnikání. požadavkem na investo-
ra je vytvoření fungujícího podniku na 
území ruské federace. pro tuto chvíli je 
posuzováno několik prvotních projektů, 
mimo jiné také od českých společností.

■ ruské exportní centrum. 
pro potřeby ruských podniků bylo zalo-
ženo letos na bázi agentury pro pojiš-
ťování exportních úvěrů a investic exiar 
a akciové společnosti roseximbank. 
jde o speciální organizaci, schopnou 
v režimu „jednoho okna“ vyřizovat s ex-
portéry finanční i nefinanční podporu, 
včetně zajištění kooperace s profilový-
mi ministerstvy a úřady. Institut usnadní 
práci ruským exportérům i zahraničním 
investorům.
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viktor ševcov, rada pro obchodní 
a ekonomické otázky velvyslanectví 
republiky bělorusko v Čr

je dnes nejlepší chvíle pro investová-
ní v  RF. Při dnešní orientaci na na-
hrazování exportu domácí výrobou 
a  otevření nových podniků umožní 
RF zahraničním společnostem nejen 
zvýšit svůj podíl na ruském trhu, ale 
také udělat to maximálně efektivně, 
samozřejmě s přihlédnutím k deval-
vaci ruského rublu. Potvrzují to pří-
klady amerického Fordu, který letos 
zprovoznil v  Tatarstánu závod na 
výrobu motorů a německého Volks-
wagenu, nově vyrábějícího motory 
v Kalužské oblasti.

■ viktor Ševcov, obchodní 
Rada bělORusKa v ČR

Naše společnosti působí v  Latin-
ské Americe, Asii, Africe. Poslední 
roky rostl obchodní obrat s  USA. 
Tradičně roste export běloruské pro-
dukce do Evropy. Nicméně spoluprá-
ce v  rámci Euroasijské ekonomické 
unie zůstává pro naši zemi priorit-
ním směrem. V tomto ohledu je pro 
nás velmi důležitá otázka vytvoře-
ní a  upevňování vztahů mezi EU 
a EAEU. Řada zemí projevuje zájem 
o  Euroasijskou unii s  cílem uzavřít 
dohody o volném obchodu. 

My tento proces všestranně pod-
porujeme. Jsou země v rámci EAEU 
konkurenti mezi sebou? Ano i  ne. 
Jako konkurenti vytváříme pro za-
hraniční společnosti lepší a  lepší 
podmínky. Vycházíme přitom ze 
zkušeností partnerů. Země zůstá-
vají nezávislé, mají své dějiny, svojí 
mentalitu. Pro každý projekt je mož-
né v  našich zemích najít všechny 
potřebné kvality, které zajistí jeho 
úspěšnou realizaci. Mnoho společ-
ností vyhledává velké trhy. 

Na velkém trhu se ovšem musí fir-
ma potýkat s  obrovskou konkurencí 
ze strany velkých společností. Proto 
pro malé a  střední podniky z  Čech 
může být zajímavý běloruský trh. 
Konkurence je zde poněkud menší, 
přitom je odsud v  perspektivě ote-
vřen přístup na celý trh Euroasijské 
ekonomické unie. Vzájemný obchod-
ní obrat České republiky a Běloruska 
převyšuje 540 mil. USD. Dalších při-
bližně 130 mil. k vzájemnému obratu 
přidává sféra služeb. Česko je 23. nej-
větším obchodním partnerem Bělo-
ruska - oproti 27. příčce v roce 2013. 
Kolem 1500 běloruských společností 
dnes nakupují zboží v České republi-
ce, přes 400 běloruských společností 
vyváží zboží a  služby do Čech. In-
vestiční aktivita mezi našimi zeměmi 
by mohla být vyšší, porovnáme-li ji 
s  ukazateli jiných zemí EU. Ovšem 
i  zde pozorujeme pozitivní dynami-
ku. Rozvijí se desítky společných in-
vestičních projektů - ve strojírenství, 
energetice, petrochemie, kovoobrá-
bění, zemědělství či potravinářství. 
České firmy se podílejí na největších 
modernizačních projektech za mili-
ardy dolarů – záměry Naftan, Grod-
no-Azot, modernizace železnice… 
V  září byl spuštěn závod na výrobu 
rašelinových substrátů, na kterém se 
investičně podílí česká firma Rašeli-
na Soběslav. To vše vytváří pozitivní 
image českých investorů na bělorus-
kém trhu.

z leva do prava. jakub železný - moderátor, jiří pytlíček - vedoucí oddělení 
SNS a dalších zemí Mpo Čr, tomáš trnka - zástupce ředitele odboru politik eu, 
František Masopust - výkonný ředitel Komory SNS
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historie hospodářských vztahů české 
republiky s ruskou Federací
MíStopřeDSeDa přeDStaveNStva KoMory pro hoSpoDářSKé StyKy Se SNS 
václav petříČeK

Považuji za velmi důležité 
právě v  dnešní době vést 
racionální diskusi o  bu-
doucnosti ekonomických 
a  obchodních vztahů 

s Ruskou federací, a také si připome-
nout jejich obsah před rokem 1989. 
Tehdy více než ¾ československého 
zahraničního obchodu směřovalo do 
zemí RVHP. Rozhodující institucí, 
která určovala směr a  obsah zahra-
ničního obchodu Československa 
a členských států byla Rada vzájemné 
hospodářské pomoci (RVHP) sídlící 
v Moskvě. Na zasedáních RVHP byly 
projednávány a schvalovány základní 
ekonomické koncepce vč. teritoriální-
ho směřování zahraničního obchodu. 
Každým rokem členské státy RVHP 
prováděly koordinaci ročních plánů. 
Výsledkem této koordinace byl mimo 
jiné seznam vyváženého a dovážené-

ho zboží a  služeb mezi jednotlivými 
státy vč. platebních vztahů. Po odsou-
hlasení těchto dokumentů vládami 
členských států byly seznamy rozeslá-
ny jednotlivým firmám a  institucím, 
které měly za úkol je zrealizovat. Po 
politických a ekonomických změnách 
v  roce 1989 se postupně změnilo te-
ritoriální zaměření československého 
zahraničního obchodu. Rozhodující 
část zboží a služeb (přes 80 procent) 
směřuje nyní do zemí Evropské unie. 
Je velkým úspěchem Československa 
a posléze České republiky, že tato zá-
sadní změna v teritoriálním zaměření 
zahraničního obchodu proběhla bez 
větších komplikací a  při zachování 
vysoké dynamiky růstu zahraničního 
obchodu. Tento proces se samozřej-
mě neobešel bez problémů. Někdy 
zbytečná politizace ekonomických 
vztahů se Sovětským svazem a poslé-

ze s  Ruskou federací byla překážkou 
v  pokračování rozjednaných či do-
hodnutých obchodních vztahů.

 „přiznáM se, že JseM 
trpĚl, když Mi kolegové 

z ekonoMických rezortů 
rakouska, nĚMecka a Jiných 

zeMí „dĚkovali“ za to, 
že převzali a podepsali 

obchodní dohody s FirMaMi 
z rF, které JsMe MĚli (čr) Již 

připravené.” (václav petříček)

Pokračování textu: Jedním z velmi 
náročných úkolů bylo vyřešit splácení 
ruského dluhu vůči ČR, který před-
stavoval více jak 3,4 mld. USD. V prvé 
řadě se podařilo díky aktivitě někte-
rých českých vládních činitelů (např. 
místopředseda vlády ČSFR Václav Va-
leš) zavčas převést „umírající“ platební 
jednotku ruského dluhu z takzvaného 
převoditelného rublu na americký do-
lar v poměru 1:1. Poté začala náročná 
etapa jednání s Ruskem o formě a ná-
plni splácení ruského dluhu. V tomto 
směru sehráli rozhodující pozitivní 
úlohu premiéři Zeman a Klaus. Je vel-
mi důležité, že tato složitá otázka spla-
cení dluhu je dnes, až na drobné ne-
dostatky, vyřešena.

DůraZ na regiony
Po roce 1993 zahájila česká vláda 

diskuzi na téma: Nové, racionální 
formy hospodářských vztahů mezi 
Českou republikou a Ruskou federa-
cí. Představitelé ekonomických rezor-
tů dospěli k názoru, že bude vhodné 
připravit vládní dohodu, která vyme-
zí základní pravidla ekonomických 
a  obchodních vztahů (např. pravidla 
dodávek ruského plynu a ropy) a sta-
noví pracovní komise, které budou 
dbát na plnění této dohody. Tato 
dohoda byla podepsána v roce 1995. 

václav petříček - místopředseda představenstva 
Komory SNS
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Velmi důležité, z ekonomického i po-
litického hlediska, bylo rozhodnutí 
české vlády o  diverzifikaci dovozu 
základních energetických surovin 
- ropy a  plynu. V  80. letech se totiž 
vytvořila situace, kdy Českosloven-
sko importovalo ze SSSR 94% ropy 
a 100% zemního plynu.

Velmi významnou, téměř neza-
stupitelnou úlohu v  česko-ruských 
hospodářských vztazích sehrává spo-
lupráce s  ruskými regiony, kterých 
je více než 80. Ekonomická situace 
v  jednotlivých regionech je velmi 
rozdílná a  má svoji dynamiku. Pro-
to je velmi důležité sledovat vývoj 
poptávky po českém zboží, službách 
a kapitálu, platební schopnost regio-
nů a firem, úlohu místních institucí. 
V  tomto směru sehrávají nezastupi-
telnou úlohu pracovní skupiny za-
měřené na spolupráci s  vybranými 
regiony. Podnikatelské mise do těchto 
regionů organizované Hospodářskou 
komorou, Svazem průmyslu a dopra-
vy, Komorou pro hospodářské vzta-
hy se SNS a dalšími institucemi pod 
vedením vládních činitelů pomáhají 
konkretizovat tuto spolupráci. Stejně 

pozitivní úlohu sehrává účast čes-
kých firem na výstavách a veletrzích 
v těchto regionech.

 aktuální vývoJ
České kontakty s ruskými regiony 

jsou intenzivní. Jen během posled-
ních šesti měsíců se uskutečnilo sedm 
oficiálních návštěv, během kterých 
čeští podnikatelé uzavřeli řadu reál-
ných dohod. V květnu Českou repub-
liku navštívila podnikatelská delega-
ce ze Sverdlovské oblasti, kterou vedl 
gubernátor E. V. Kujvašev. V červenci 
velká delegace českých podnikatelů, 
vedená ministrem Janem Mládkem 
navštívila recipročně Sverdlovskou 
oblast a zúčastnila se průmyslové vý-
stavy INNOPROM. V  září delegace 
z  ruských regionů navštívily Mezi-
národní strojírenský veletrh v  Brně. 
Bylo zde zastoupeno sedm subjektů 
RF. Skupiny vedl náměstek ministra 
průmyslu a  obchodu Ruska Grigorij 
Kalamanov, který také vystoupil na 
konferenci Business den Ruské fede-
race, organizované Komorou SNS. 
Začátkem října Prahu a české regio-
ny navštívil gubernátor Voroněžské 

oblasti Alexej Gordějev. Během ná-
vštěvy byla například podepsána do-
hoda s  českou společností Agrostroj 
o  začátku výstavby závodu ve Voro-
něžské oblasti na výrobu zemědělské 
techniky. Jde o  velkou českou inves-
tici. Rovněž v  říjnu Prahu navštívila 
velká delegace z Moskvy. Byla uspo-
řádána konference „Moskva – město 
pro podnikání“ a  zasedání společné 
pracovní skupiny pro hospodářskou, 
průmyslovou a  vědecko-technickou 
spolupráci. Pracovní skupina je sou-
částí Mezivládní komise. První doho-
du s regiony přitom podepsalo Mini-
sterstvo průmyslu a  obchodu v  roce 
1995 se Sverdlovskou oblasti. Díky 
této spolupráci se vytvořily konkrétní 
podmínky pro kontrakty mezi český-
mi a sverdlovskými firmami.

 
JseM přesvĚdčen, že i dnes 

po 700 letech platí zásada, 
podle které se řídil říMský 
císař a český král karel iv: 
„dobře připravená dohoda 

Je MnoheM lepší, lacinĚJší 
a prospĚšnĚJší než hloupá 

válka“. (václav petříček)

vývoJ v čase

1971 – RVHP
 v tomto roce dvoustranný obchod mezi SSSr a ČSSr byl převeden na formát pětiletých obchodních smluv o specializaci a kooperaci výroby 
- základ československého exportu do SSSr tvořily stroje (až 59 %)

1975 – pokus o regulaci toků vzájemných dodávek
Snaha otevírat centralizované sklady náhradních dílů a zařízení, orientovat se na dlouhodobé kontrakty, založení technických 
a koordinačních center při obchodních zastoupeních
 v průběhu desetiletí vzniká řada společných projektů SSSr a ČSSr: Kingisepský kombinát Fosforit, Kiembajevský kombinát na výrobu 
azbestu, vedení vysokého napětí z vinnice (SSSr) do maďarské albertiny, stavba plynovodu Sojuz a jeho servisních center, továrna  
v punta-gorda na zpracování niklu a kobaltu na Kubě, Krivorožský hutní kombinát…

1980 – růst obchodní spolupráce
Dochází k růstu cen paliva a surovin ve světě, ČSSr dodává tehdy do SSSr trolejbusy a tramvaje, na 30 procent všech lokomotiv  
či energetických zařízení, 50 procent všech zařízení pro textilní průmysl, 15 procent zařízení pro potravinářský a chemický průmysl

1985 – podíl surovin v celkovém exportu z SSSR dosahuje 70 procent
v rámci výměny vědecko-technické dokumentace poskytla ČSSr Sovětskému Svazu okolo 200 kompletních projektů výstavby 
průmyslových podniků a získala jich od něj 300. Nejdůležitějšími položkami exportu do SSSr v 8o. letech byly stroje a dopravní zařízení  
(65 - 70 %), průmyslové výrobky (17 - 19%), palivo a suroviny (7-9 %), chemické výrobky a hnojiva (2-3 %)

1990 – požadavek na radikální transformaci RVHP
rvhp definitivně zaniká v budapešti v červnu 1991, prvního dubna je uzavřena nová československo-ruská smlouva o spolupráci. 27. 9. 1995 
poslanecká sněmovna Čr ratifikovala smlouvu o přátelských vztazích mezi Čr a rF

1995 – první dohoda mezi MPO ČR a regionem RF
první kontakt rezortu byl se Sverdlovskou oblastí, byla tím ustanovena nová forma spolupráce s rF. obchodní výměna byla poznamenána 
měnovou krizí 1997 a ruským státním bankrotem 1998. Dočasným problémem byly také neuhrazené pohledávky Čr vůči SSSr  
(celkem okolo 3,5 mld. uSD), které byly ruskem definitivně splaceny v roce 2006.
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Kyrgyzstán: sto dní v EAEU
Od momentu připojení Kyrgyzstánu k Euroasijské ekonomické 
unii uběhlo sto dní. Země od samého počátku nasadila vysoké 
tempo u integračních procesů. „Máme velmi dobré tempo, někte-
ří podnikatelé mají dokonce potíže s tak rychlou adaptací k no-
vým podmínkám,“ prohlásil náměstek ministra hospodářství 
a průmyslu Kyrgyzstánu Kylyčbek Džakypov. „Zatím uběhlo jen 
100 dní, ovšem byl odveden velký kus práce. Mimo jiné byly zru-
šeny celní a sanitární kontroly, zaveden jednotný celní tarif, byly 
ošetřeny problémy pracovní migrace v zákoníku práce,“ pozna-
menal náměstek ministra. Plnohodnotný pozitivní efekt od vstu-
pu do EAEU v Biškeku očekávají v roce 2017. „Předpokládáme, 
že se podnikatelé plně přizpůsobí novým pravidlům během dvou 
let,“ řekl Džakypov. Odhad je prý v  souladu s očekáváním mi-
nisterstva hospodářství republiky a  předpovědí mezinárodních 
expertů. Náměstek předsedy Státní daňové služby Kyrgyzstánu 
Kubanyčbek Kumašev dodal, že po připojení k  EAEU, domácí 
podnikatelé se zaměřením na vývoz do zemí Unie již „pocítili 
podstatné oslabení daňové a administrativní zátěže.“
ZDROJ: Agentura rIA, 19. 11. 2015

v rámcI EAEU sE zpřístUpní trhy státních 
zAKázEK
V roce 2016 by společnosti ze zemí EAEU mohly získat přístup 
na vnitřní trhy státních zakázek členských zemí. Antimonopolní 
úřady Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Arménie a  Kyrgyzstánu 
se dohodly na integraci trhů se státními zakázkami. Prohlásili 
to předseda ruské Federální antimonopolní služby (FAS) Igor 
Artěmjev a  ministr pro konkurenceschopnost EAEU Nurlan 
Aldabergenov. Podle slov Igora Artěmjeva, která přináší list 
Kommersant, v roce 2016 integrace začne fungovat v omezené 
podobě: bude totiž nutná zároveň technická integrace elektro-
nických obchodních ploch států. „Pro práci nad jednotným 
systémem musíme co nejrychleji vytvořit pracovní skupinu ze 
zástupců různých institucí,“ poznamenal předseda FAS. Podle 
jeho slov by se mělo jednat o pracovníky centrálních bank, mini-
sterstev financí, služeb bezpečnosti a ministerstev hospodářství 
členských zemí. Objem trhu státních zakázek v EAEU se na zá-
kladě modelu z roku 2013 odhaduje na 266 mld. USD. 
ZDROJ: Kommersant, 23. 11. 2015

v KAzAchstánU proběhlA UnIKátní 
drAžbA nAlEzIšť
Hned padesát nalezišť zlata, stříbra a drahých kamenů bylo nabíd-
nuto k prodeji na speciální aukci v Astaně. Domácí a zahraniční 
společnosti vykoupily všechny položky během dvou hodin, in-
formuje agentura KTK. V novodobých dějinách Kazachstánu se 
jedná o unikátní dražbu, jejímž organizátorem bylo Ministerstvo 
pro investice a  rozvoj. Instituce přinesla do státního rozpočtu 
okolo 1,5 mld. KZT hned během prvního dne aukce. Největší 
zájem panoval o  zlaté naleziště „Nauryzbay“ poblíž města 
Karaganda. Startovní cena byla stanovena na 2 mil. Tenge, objekt 
se nakonec prodal za částku 140 krát vyšší. „Neprodáváme půdu. 
Prodáváme pouze práva na to, co je v hlubinách. Po vytěžení se 

vše musí uzavřít a zakonzervovat v souladu se zákony o ochraně 
přírody. Veškeré ekologické normy a normy bezpečnosti budou 
samozřejmě dodrženy. Je pro nás velmi důležité přejít na ote-
vřený systém,“ uvedl ministr pro investice a  rozvoj Republiky 
Kazachstán Aset Isekešev. 
ZDROJ: nur.kz, 04. 12. 2015

přIprAvUjE sE KoncEpcE dělEní gAzpromU
Ruská Federální antimonopolní služba (FAS) vypracová-
vá koncepci rozdělení společnosti Gazprom. Agenturu TASS 
o tom informoval náměstek předsedy Federální služby Anatolij 
Golomolzin. „Pokračuje projednávání tohoto tématu v  rovině 
koncepce,“ prohlásil. Již letos v  říjnu ruský ministr energetiky 
Alexandr Novak připustil, že takové řešení může být vypraco-
váno, a to buď na přímý popud prezidentské komise nebo vlády. 
Také dodal, že by se nejednalo tolik o  dělení Gazpromu, jako 
o vyčlenění části v rámci společnosti. Cílem by totiž bylo vytvo-
řit průhlednější strukturu. Nezávislí producenti plynu dlouho-
době požadují rozdělit monopol na dvě společnosti - těžařskou 
a dopravní. Odkazují přitom na neprůhledné formování tarifů 
monopolem a absenci přístupu k jednotnému systému přepravy 
plynu pro jiné společnosti. 
ZDROJ: Agentura tAss, 08. 12. 2015

rUsKá cEntrální bAnKA zvEřEjnIlA 
pArAmEtry strEsového scénářE
Centrální banka RF poprvé zveřejnila přesné parametry stre-
sového scénáře makroekonomického vývoje. Pravděpodobnost 
takového scénáře vývoje se v poslední době zvýšila, konstatovala 
předsedkyně CB Elvira Nabiullina. „V našich propočtech riziko-
vého scénáře počítáme s cenou ropy okolo 35 USD za barel. Při 
realizaci takového scénáře by propad HDP v roce 2016 činil 2-3 
procenta, inflace by se pohybovala okolo sedmi procent,“ cituje 
z vystoupení předsedkyně Centrální banky agentura RBC. „Byly 
by vyšší inflační očekávání a  Centrální banka by byla nucena 
provádět mnohem tvrdší úvěrovou a peněžní politiku,“ dodala. 
Pravděpodobnost ustálení cen ropy pod hranicí 50 USD za barel 
se podle ní zvýšila. Nehledě na to, Elvira Nabiullina vyloučila 
možnost opakování šokové situace, která nastala v prosinci 2014. 
„Situace se letos zásadně liší od prosince minulého roku. Tehdy 
jsme čelili hned několika velmi mohutným šokům… Žádný 
z  tehdejších faktorů není letos přítomen ve stejném objemu,“ 
ujistila bankéřka. 
ZDROJ: Agentura rbc, 11. 12. 2015

rUsKá vládA schválIlA prodEj AKcIí 
„rosněfť“
Vláda RF pokračuje v  přípravě privatizace podílu v  ropné 
společnosti „Rosněfť“. Vládní kabinet je připraven schválit 
prodej 19,5  procent akcií společnosti. Minimální prodejní 
cena je stanovena na 500 mld. RUB. K  prodeji by mělo do-
jít v průběhu příštího roku. Před novináři informaci potvrdil 
ruský ministr financí. 
ZDROJ: nEWsrU.com, datum publikace: 16. 12. 2015

Monitor: zprávy ze zájmových zemí
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EgAp pojIstIl Export tEchnologIE do 
rUsKA zA 2 mld. Kč
Státní pojišťovna EGAP, UniCredit Bank a  ruská společnost 
PhosAgro dnes uzavřely dohodu o  financování vývozu tech-
nologií na výrobu hnojiva. Úvěr ve výši dvě miliardy korun 
(73,4 milionu eur) bude použit společností PhosAgro k poříze-
ní technologie pro výrobu granulované močoviny od tuzemské 
firmy Chemoproject Nitrogen. Jde o největší odběratelský úvěr 
do Ruska pojištěný společností EGAP v letošním roce. Podpisu 
smluv v Praze se zúčastnil ruský vicepremiér Arkadij Dvorkovič. 
„Jedná se o největší úvěr s podporou EGAP, který jsme kdy po-
skytli ruské společnosti. Silná pozice skupiny UniCredit na rus-
kém trhu hrála neméně důležitou roli při realizaci tohoto finan-
cování,“ uvedl předseda představenstva UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia Jiří Kunert. 
ZDROJ: fInAncE.cz, datum publikace: 3. 11. 2015 

rUsKo zvE do „své“ hospodářsKé UnIE 
I jAponcE. nAvzdory sporům o KUrIly
Rusko je připraveno jednat s Japonskem o vytvoření zóny volné-
ho obchodu. Vznikla by v rámci letos založené Euroasijské hos-
podářské unie (EAHU), uvedl ruský premiér Dmitrij Medveděv. 
Dosud ji tvoří vedle Ruska i  Arménie, Bělorusko, Kazachstán 
a  Kyrgyzstán, budoucí členství stvrdil podpisem i  Vietnam. 
„Jsme připraveni podepsat dohody o  členství také s  dalšími 
státy, dokonce i  s  Japonskem, bude-li mít zájem,“ cituje agen-
tura Reuters Medveděvovo prohlášení na summitu ve filipínské 
Manile. Rusko je však s Japonskem formálně stále ještě ve vál-
ce, neboť oba státy kvůli neshodám ohledně nároků na Kurilské 
ostrovy dosud stále nepodepsaly mírovou smlouvu. Jejich před-
stavitelé se však nedávno shodli na nutnosti vzájemné vztahy 
zlepšit.
ZDROJ: zprávy.E15.cz, autor článku: vaj,  
datum publikace: 20. 11. 2015

právní řád KAzAchstánU A zAhrAnIční 
InvEstIcE
S nárůstem zahraničního zájmu o investice v Kazachstánu roste 
i úsilí země o vytvoření příznivého investičního klimatu. Nová 
právní úprava (od roku 2003) vytváří podmínky rovného zachá-
zení pro zahraniční a domácí investory a garantuje jednotné zá-
ruky (například právní ochranu investorů, transparentnost stát-
ních orgánů, kontroly a dozoru). Zakotvuje i pravidla o úhradě 
ztrát investorům ze strany státu a  upravuje investiční pobídky 
při investicích do takzvaných prioritních ekonomických sekto-
rů. Při expanzi do Kazachstánu si ale musíte dát pozor na pevně 
stanovené kvóty na používané zahraniční služby, zboží i počty 
zahraničních zaměstnanců, u  kterých po uplynutí určité doby 
musí navíc dojít k výměně za místní zaměstnance. 
ZDROJ: Ekonom, rubrika: český export - Kazachstán,  
str.: 42, autor článku: natalija traurigová,  
datum publikace: 25. 11. 2015

čEšI postAví v bělorUsKU fArmU zA třI 
čtvrtě mIlIArdy
Po dvou projektech výstavby farem v Borisovu za miliardu ko-
run získala tuzemská společnost Bauer Technics další velkou 
zakázku v  Bělorusku. Novou farmu s  roční produkcí 52 tisíc 
prasat za 30 milionů eur (zhruba 750 milionů korun) posta-
ví v  městě Bobrujsk ležícím 130 kilometrů jihovýchodně od 
Minsku. „Společnost Bauer Technics vyhrála výběrové řízení 
jedné z nejvýznamnějších zemědělských a potravinářských fi-
rem v Bělorusku a bude generálním dodavatelem farmy,“ řekl 
deníku E15 předseda představenstva Bauer Technics Pavel 
Rampír. Investorem je firma KCHP Bobrujsk, na realizaci sta-
vební části projektu by se měl podílet Metrostav. Financování 
projektu by měla zajistit Komerční banka, pojištění Exportní 
garanční a pojišťovací společnost ve spolupráci se slovenskou 
Eximbankou.
ZDROJ: E15, rubrika: byznys, str.: 8, autor článku: dušan 
Kutner, datum publikace: 30. 11. 2015

v rUsKU zAhájIlA čInnost nová národní 
rAtIngová AgEntUrA
V Rusku v pátek oficiálně zahájila činnost nová národní ratin-
gová agentura. Má být protiváhou velkých mezinárodních ra-
tingových agentur, které podle Moskvy hájí geopolitické zájmy 
Západu. Informovala o  tom agentura AFP. Agentura je ozna-
čována zkratkou AKRA. Projekt, za kterým stojí ruská centrál-
ní banka, je dalším z  řady pokusů mladých tržních ekonomik 
odpovědět na dominantní postavení velkých světových ratin-
gových agentur Standard & Poor‘s, Moody‘s  Investors Service 
a Fitch Ratings. První dvě z nich po prudkém propadu rublu sra-
zily před necelým rokem hodnocení úvěrové spolehlivosti Ruska 
do spekulativního pásma. 
ZDROJ: InvEstIcnIWEb.cz,  
datum publikace: 11. 12. 2015

sst InformUjE: KovosvIt mAs UpEvňUjE 
pozIcI nA rUsKém trhU
Současný lídr ve výrobě obráběcích strojů v ČR KOVOSVIT 
MAS koupil prostřednictvím svého ruského partnera MTE 
KOVOSVIT MAS tamního předního výrobce obráběcích stro-
jů, společnost Sasta. Podle majitele firmy Františka Komárka 
chce KOVOSVIT MAS spolu s ruským partnerem rozšířit své 
portfolio podnikání o rozvoj a výrobu standardních obráběcích 
strojů z modelové řady soustruhů. „Ruský podnik Sasta dodává 
na trh obdobný výrobek a tato akvizice logicky nabízí spojení 
obou produktových řad těchto obráběcích strojů a následně 
pak jejich prodej prostřednictvím obchodní sítě naší dceřiné 
MTE KOVOSVIT MAS, která sídlí v ruském Azově. Zároveň 
chceme využít výrobní kapacity Sasta k produkci komponent 
na stroje montované v MTE KOVOSVIT MAS,“ říká František 
Komárek. 
ZDROJ: technický týdeník, datum publikace: 15. 12. 2015

Mozaika zpravodajství: krátce
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česko-ruský byznys: fotoreportáž

česko-ruské 
regionální business 

setkání u Příležitosti 
finále ženského 

tenisového turnaJe 
feD cuP v PraZe

Komora SNS se podílela na orga-
nizaci akce jako odborný garant. 
V rámci programu semináře se 

diskutovaly aktuální otázky hos-
podářské spolupráce s Ruskem 
a možnosti pokračování v re-

gionálních projektech. Rovněž 
realizované a rozjednané projekty 

v regionech Ruska. Také mož-
nosti spolupráce na třetích trzích 
podpořené dohodou mezi EGAP 

a ruským partnerem EXIAR 

Partneři 
akce: 

výkonný ředitel Komory pro 
hospodářské styky se SNS  

František Masopust

zástupci společnost alta a.s. 
a agentury czechtrade

z leva do prava. Sergej Stupar - obchodní rada rF, vladimír Dlouhý 
- prezident hK Čr, Sergej Morozov - gubernátor uljanovské oblasti

z leva do prava. jan procházka, Sergej Stupar, vladimír Dlouhý, 
Sergej Morozov, jan Mládek, jakub železný

Ministr obchodu  
a průmyslu Čr 
jan Mládek


