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loňský rok byl pro  českou eko-
nomiku výjimečný – rostla nej-
rychleji od  roku 2007. Letos 
bude růst pomalejší, ale stále 
velmi příznivý. Kromě domácí 

poptávky je klíčový i zájem o české 
produkty v zahraničí. Jedním ze zají-
mavých exportních teritorií jsou při-
tom země jihovýchodní Asie, sdru-
žené v organizaci ASEAN, kterým se 
v tomto vydání Export Journalu po-
drobně  věnujeme. 

V  Indonésii, Malajsii, Thajsku, 
 Vietnamu, Laosu, Kambodži či na Fi-
lipínách prudce roste životní úroveň 
a díky tomu se otevírá také spousta 
příležitostí. Výhodou pro české podni-
ky je zároveň fakt, že v jihovýchodní 
Asii stále slyší na to, když výrobek či 
technologie pocházejí z Evropy. Platí 
to jak pro státní a soukromé firmy, tak 
i pro konečné spotřebitele. 

Na  druhou stranu je obtížné tyto 
příležitosti uchopit, neboť ASEAN ne-
funguje jako Evropská unie. Řada pro-
jektů se dojednává bez výběrových 
řízení a transakce často probíhají ne-
oficiálně. Specifik je hodně. Proto jsme 
pro vás přichystali nejen přehled pří-
ležitostí, ale také rizik, s nimiž se mů-
žete potýkat. 

Vstup na  trh zemí organizace 
 ASEAN opravdu není jednoduchý ani 
levný, ale díky spolupráci s Komerč-
ní bankou, která se opírá o zázemí 
globální skupiny Société Générale, 
tam můžete uspět. A že to jde, doka-
zuje například společnost Pilana. 

Nenechte se proto odradit obtížemi – 
pokud vytrváte, otevře se před vámi ob-
rovský, dynamický a téměř nenasytný 
trh, připomínající Česko v 90.  letech.  
Ovšem s tím rozdílem, že je tu násobně 
více dychtivých spotřebitelů. 

Inspirativní čtení přeje

Albert Le Dirac’h
předseda představenstva 
a generální ředitel Komerční banky

DÁMY 
A PÁNOVÉ, 
VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI, 
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„Za  25 let, co v  zemích 
ASEAN působíme, prošly 
tyto státy mimořádně dra-
matickým vývojem. Na-
příklad ve  Vietnamu úpl-

ně na začátku mnohde neměli 
elektřinu, což už dávno neplatí. 
Během tohoto období postavili 
silnice, mají mobily atd. V Kam-
bodži, kam jsme dodávali lo-
komotivy, dokonce tehdy ješ-
tě byla válka. Ovšem země se 
z toho vymanila, dnes doslova 
vzkvétá, a totéž platí i pro další 
státy,“ říká Josef Hlušek, gene-
rální ředitel společnosti Inekon 
Group, která se mimo jiné za-
bývá výrobou tramvají vlastní 
konstrukce. 

Strach z komunizmu 
a touha po ekonomickém 
rozvoji
Dohodu o  vzniku Asociace ji-
hovýchodních asijských ná-
rodů (anglicky Association of 
Southeast Asian Nations), tedy 
ASEAN, uzavřeli a symbolicky 
si potřásli rukama představite-
lé Indonésie, Thajska, Singapu-
ru, Filipín a Malajsie už v roce 

ASEAN SE STÁVÁ 
SVĚTOV ÝM HRÁČEM
Trh s více než půlmiliardou lidí, s hrubým domácím 
produktem ve výši přesahující 2,5 bilionu amerických 
dolarů a s perspektivou celé řady exportních a investičních 
příležitostí. To je ASEAN, jedna z největších obchodních 
zón na světě.
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1967. Motivy pro vznik sdružení 
byly především obavy z komunizmu 
a také touha po ekonomickém rozvoji. 
Coby hlavní cíle tedy byla stanovena 
podpora rychlejšího ekonomického 
růstu, sociálního pokroku a sociokul-
turního vývoje svých členů, s  důra-
zem na  ochranu regionální stability 
a budování prostředí, v němž by bylo 
možné zvládat vzájemné odlišnosti 
mírovou cestou.

ASEAN se postupně rozšiřoval 
o  další země a  dnes jsou jeho členy 
také Vietnam, Laos, Barma, Kambo-
dža a Brunej. Také neustále rostl jeho 
význam. Zpočátku byla soudržnost 
členských států poměrně křehká, to 
se ovšem změnilo po  skončení viet-
namské války v  důsledku proměn 
mocenské rovnováhy regionu. Dyna-
mický růst ekonomiky v  70. letech, 
společný postoj v reakci na vietnam-
skou invazi do Kambodže v roce 1979 
a  jednotné vystupování v  této věci 
způsobily, že ASEAN začal být vní-
mán jako úspěšná organizace. Důle-
žitým milníkem byl rok 1976. Tehdy 
se uskutečnil první summit organi-
zace, který vyústil v dohodu o něko-
lika průmyslových projektech a také 
podpis mírové Úmluvy o  přátelství 
a  spolupráci. Podepsaly ji zakládají-
cí země ASEAN, několik dalších zemí 
jihovýchodní Asie a postupně přiby-
ly další státy. Je mezi nimi také Čína, 
Rusko, Austrálie, Japonsko, Brazílie, 
Norsko, Spojené státy atd.

Konec studené války mezi tehdej-
ším Sovětským svazem a  Spojenými 

OKÉNKO MARTINA TLAPY

ASEAN je v sou-
časnosti po  EU 
a  NAFTA třetí 
největší zónou 
volného obcho-
du světa. Veli-
kost této asoci-
ace, která kromě 
asijských tygrů, 

jakými jsou Indonésie, Malajsie, Fili-
píny, Singapur, Thajsko a Vietnam, za-
hrnuje také menší hráče, jako je Brunej, 
Kambodža, Laos a Myanmar/Barma, 
si lépe uvědomíme, jestliže se podí-
váme na její HDP a celkovou populaci. 
V roce 2014 činilo HDP zemí ASEAN  
2,6 bilionu USD a tato zóna byla do-
movem pro přibližně 600 milionů 
lidí. Sám o sobě je tedy ASEAN trhem, 
který skrývá velkou řadu možností 
nejen pro export, ale především pro 
 investice.

Snahou zemí ASEAN je postupně 
uzavírat dohody o  volném obchodu 
i s dalšími asijskými zeměmi. A prá-
vě tento fakt může vést k přeskupo-
vání výrobních zdrojů a odpovídají-
cím změnám v jednotlivých zemích. 
Jednou ze zásadních dohod o volném 
obchodu, které ASEAN uzavřel, je i do-
hoda s Čínou, která otevřela volný ob-
chod mezi těmito zeměmi pro téměř 
8 000 druhů produktů.

V minulých letech Čína těžila pře-
devším z dostatku levné a mladé pra-
covní síly a stala se výrobním centrem 
pro celý svět. Tato populace však stár-
ne a  požaduje vyšší životní úroveň. 
Z Číny se tedy postupně stává obrov-
ský spotřební trh. Podle odhadů bylo 

Studie Světové banky upozorňuje, 
že Indonésie je třetím nejvíce 
protekcionistickým trhem na světě.
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v Číně v roce 2013 na úrovni střední 
třídy zhruba 250 milionů spotřebi-
telů, odhad pro rok 2020 činí zhruba  
600 milionů. Právě pro tento trh se 
firmy snaží najít levnější výrobní ka-
pacity a smlouva o volném obchodu 
s  ASEANem otevřela v  tomto smě-
ru firmám nové možnosti. Například 
Foxconn chce postupně přesunout 
1,3  milionu pracovních míst z  Číny 
do  Indonésie.

Obdobnou dohodu o  volném ob-
chodu uzavřely země ASEAN i s Indií, 
Austrálií či Novým Zélandem a o dal-
ších (Japonsko, Korea, Trans-Paci-
fic Partnership – TPP) některé z nich 
jednají. Přičteme-li k tomu dále fakt, 
že Thajsko je velmi liberální vůči za-
hraničním investorům a že Singapur 
patří podle Světové banky k zemím, 
kde lze nejjednodušeji založit společ-
nost, mohl by být ASEAN vstupní bra-
nou na výše zmíněné trhy i pro české 
 investory.

Ing. Martin Tlapa, MBA, 
náměstek pro řízení sekce mimoev-
ropských zemí, 
ekonomické a rozvojové spolupráce, 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

státy umožnil zemím ASEAN využít 
větší politické nezávislosti v  oblasti 
a  v  90. letech se sdružení stalo vůd-
čím hlasem v  otázkách regionálního 
obchodu a bezpečnostní problematiky. 

Dynamický vývoj
Státy ASEAN zaujímají obrovský trh, 
který podle posledních statistik čítá 
přibližně 625 milionů lidí, což je ne-
celých 9 procent světové populace. 
Jde tedy o trh větší, než je například 
Evropská unie nebo Severní Ameri-
ka. Pokud by členské země byly jed-
notnou ekonomikou, patřilo by to-
muto uskupení s  kombinovaným 
hrubým domácím produktem 2,6 bili-
onu amerických dolarů sedmé místo 
mezi světovými lídry. V  případě po-
kračování trendu by se v  roce 2050 
stalo už čtvrtou největší ekonomikou 
světa. Potenciál je zřejmý, mimo jiné 
i proto, že vedle Číny a Indie je ASEAN 
třetím na světě, pokud jde o množství 
pracovních sil, které jsou navíc rela-
tivně mladé.

Jak už bylo uvedeno, země ASEAN 
prošly za posledních dvacet let bouř-
livým vývojem. Ekonomický růst jeho 
členů v  letech 1989 až 2009 dosáhl 
průměrného tempa mezi 3,8 a 7 pro-
centy. Pro zajímavost, průměrný eko-
nomický výkon sdružení APEC (Asia-
-Pacific Economic Cooperation), jehož 
členy jsou například Kanada, Austrá-
lie, Čína, Hongkong, Spojené státy či 
Japonsko, ve  stejném období dosáhl 
tempa pouze 2,8 procenta.

„Mezi jednotlivými členskými ze-
měmi sdružení jihovýchodních asij-
ských států ovšem existují značné 
rozdíly, a to jak z hlediska ekonomic-
ké úrovně, tak třeba i zdrojů či vlast-

Přes obchodního 
partnera 
v Singapuru se 
lze dostat na 
trhy jihovýchodní 
Asie.
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ních zájmů,“ vysvětluje Pavel Kalina, 
vedoucí zahraniční kanceláře Czech-
Trade v  Jakartě. Podle příjmu HDP 
na hlavu je lze rozdělit na tři skupiny: 
nejbohatší jsou Singapur, Malajsie 
a Brunej, střední příjmy mají Indoné-
sie, Thajsko a  Filipíny a  nízké Laos, 
Kambodža, Barma a Vietnam. 

Největší ekonomikou mezi dese-
ti členy ASEAN je Indonésie, které 
v tomto ohledu zároveň patří 16. místo 
v  celosvětovém srovnání. Indonésie 
je po Číně nejrychleji se rozvíjejícím 
hospodářstvím. Každoročně dosahu-
je růstu HDP okolo 6 procent, dispo-
nuje čtvrtou největší populací, která 

čítá 248 milionů obyvatel, a zároveň, 
jak už bylo uvedeno, je jednou z nej-
mladších. Polovině Indonésanů je to-
tiž méně než třicet let. Podle odhadů 
mezinárodních ekonomických insti-
tucí tvoří střední třída již 18 procent 
obyvatelstva, což představuje 40 mi-
lionů spotřebitelů. Tedy pro srovnání 
stejně jako například počet obyvatel 
Singapuru a Malajsie dohromady.

Indonésie je tedy potencionálním 
trhem pro široké spektrum produk-
tů, od výrobků běžné denní spotřeby 
až třeba po nákup letadel. Podle řady 
odborníků bude v  nejbližších letech 
v  rámci nejvyspělejších zemí G-20 
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přitahovat zájem všech in-
vestorů a  exportérů. Také 
proto, že i  politicky patří 
v  rámci jihovýchodní Asie 
mezi stabilní země. 

Jak ovšem ukazuje na-
příklad zkušenost společ-
nosti Invelt, která se před 
několika lety v  Indonésii 
pokoušela prodávat zaří-
zení na  zpracování cukro-
vé třtiny, je třeba počítat 
i  s  potížemi. „Šlo o  inves-
tice v milionech eur. Jenže 
velká část zpracovatelské 
základny v  Indonésii byla 
státní, a tak všechno příliš 
dlouho trvalo,“ vzpomíná 
Miroslav Doležal, finanční 
ředitel a prokurista společ-
nosti Invelt Industry Inter-
national. Z obchodu v Indo-
nésii nakonec nebylo nic.

Studie Světové banky 
nazvaná Doing Business 
pak upozorňuje, že Indo-
nésie je třetím nejvíce pro-
tekcionistickým trhem 
na  světě. Omezení se tý-
kají dovozu alkoholických 
nápojů, kde jsou stanove-
na vysoká cla a daně, dále 
mléčných výrobků, cukru, 
potravin, kosmetiky a  lé-
čiv, textilu nebo pneumatik. 
V případě mléčných výrob-
ků je kromě tradičních Ha-
lal certifikací a  dovozních 
povolení vyžadována i cer-
tifikace země původu a pří-
slušného výrobního podni-
ku. Jejich získání je časově 
i  finančně mimořádně ná-

ročné, protože mimo jiné vyžaduje i  návštěvu 
indonéského expertního týmu v daném podni-
ku. A  kromě poplatku za  samotnou certifikaci 
jsou exportéři nuceni hradit i náklady na cestu 
a pobyt indonéských expertních týmů.

Mezi zeměmi ASEAN v  několika ohledech 
zcela zásadně vyčnívá Singapur. Například po-
kud jde o úroveň nominálního hrubého domá-
cího produktu na hlavu. Při pohledu do statistik 
zjistíme, že zatímco Indonésie dosahuje ne-
celých 88 procent průměru sdružení, Malajsie 
258 procent a Brunej 700 procent, Singapur je 
téměř na  dvojnásobku Bruneje. Jeho HDP per 
capita dosahuje 1  360 procent. Země je výji-
mečná i v tom, že může pro exportéry fungovat 
jako určitá vstupní brána do ASEANu, ale nejen 
tam. Především díky vyspělosti svého právního 
prostředí. „Přes obchodního partnera v  Singa-
puru se lze dostat na trhy v oblasti jihovýchod-
ní Asie, ale klidně i  na  velký čínský trh nebo 
do Indie. Možná si někdo řekne, proč bych do-
býval indický trh přes Singapur? Ovšem když 
porovnáte legislativní prostředí v Indii a v Sin-
gapuru, uvědomíte si, že cesta na jiné trhy přes 
partnerskou firmu v Singapuru může být nako-
nec kratší a právně méně složitá,“ vysvětlil pro 
portál BusinessInfo.cz Jiří Zavadil, vedoucí za-
hraniční kanceláře CzechTrade v Singapuru.

Integrace pokračuje
Z  hlediska klíčových sektorů lze podle Pavla 
Kaliny země ASEAN rozdělit opět do  tří sku-
pin. Země orientované na služby jsou Singapur 
a  Malajsie, do  kategorie výrobních zemí patří 
Thajsko, Filipíny, Indonésie a Vietnam a země-
dělsky a  na  nerostné zdroje se zaměřují Laos, 
Barma, Brunej a Kambodža.

V  rámci zemí ASEAN také pokračuje inte-
grace členských zemí. Například k poslednímu 
prosinci loňského roku začalo oficiálně fungo-
vat nové hospodářské společenství nazvané 
ASEAN Economic Community (AEC) zaměřené 
na zvýšení ekonomické spolupráce a integrace 
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zemí jihovýchodní Asie. Díky tomu teď mimo 
jiné mohou lidé v profesích, jako je lékař, zubař, 
zdravotní sestra, architekt, inženýr, účetní, in-
spektor a  specialista cestovního ruchu, volně 
pracovat v  jakékoli zemi uskupení. Každý zá-
jemce ovšem nejprve musí absolvovat tzv. li-
cenční test v  dané zemi a  také tam pak musí 
spolupracovat s  místním podnikatelem či fir-
mou. Jak vysvětluje Pavel Kalina, fungování 
AEC rovněž vyžaduje od členských států reduk-
ci ochranářských opatření, jako jsou například 
netarifní barié- ry a politické i ekonomické ote-
vření senzitivních sektorů – zvláště nerostných 
zdrojů. „Nedávno indonéský prezident Joko Wi-
doda potvrdil, že vláda dále musí zredukovat 
všechny formy protekcio- nizmu, stejně jako 

odstřihnout štědré dotace, 
které snižují mezinárod-
ní konkurenceschopnost,“ 
říká Pavel Kalina. Celko-
vě jsou však představite-
lé zemí ASEAN v  přístupu 
k regionální integraci opa-
trnější než třeba Evropská 
unie, například o  společné 
měně neuvažují. 

Byť hospodářství zemí 
ASEAN jako celku vloni 
rostlo nejnižším tempem 
od  roku 2009, výsledkem 
bylo slušných 4,5 procen-
ta v  průměru. Ekonomická 

K INDONÉSII 
NEODMYSLITELNĚ
 PATŘÍ TEXTILNÍ 

PRŮMYSL
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dynamika sdružení byla oslabována 
externími protitlaky, zejména kle-
sající poptávkou Číny, která zasáhla 
všechny důležité obory. Nízká cena 
komodit v kombinaci s volatilními fi-
nančními trhy a externími riziky pak 
vytvořila silný tlak na  lokální měny. 
Nicméně naplánované vyšší veřejné 
výdaje v řadě zemí, zejména v Indo-
nésii a  Thajsku, by měly podle eko-
nomů ASEAN podpořit v cestě vpřed. 
V  letošním roce se zřejmě bude nej-
více dařit Barmě, Laosu a Kambodži, 
jejichž tempo růstu by se mělo po-
hybovat kolem 7 procent. V  závěsu 

za nimi se poženou Vietnam a Filipí-
ny s růstem 6,7 procenta, resp. 6 pro-
cent. Indonésie podle odhadů dosáh-
ne tempa 5,1 procenta, Malajsie okolo 
4,5 procenta . Naopak nejhůře na tom 
budou Brunej, Singapur a Thajsko. 

Výhled je ovšem vcelku optimis-
tický. Pro příští roky ekonomové od-
hadují postupné zrychlování tempa. 
Například mezinárodní informační 
agentura IHS před dvěma lety na-
psala, že podle jejího odhadu země 
 ASEAN do  roku 2020 zdvojnásobí 
svůj hrubý domácí produkt na 4,7 bi-
lionu amerických dolarů. 

HLAVNÍ PRŮMYSLOVÉ 
OBORY V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH ASEAN

Země orientované na služby

Hlavní průmysl: 
ropa, rafinace, loďařství, opravy lodí, 
ropné plošiny, finanční služby, spo-
třební elektronika, informační tech-
nologie, obchodování s produkty 
a technologiemi, farmacie

Singapur Malajsie

Hlavní průmysl: 
turistika, ropa, zkapalňování pří-
rodního plynu, elektronická za-
řízení, výroba textilu, chemický 
 průmysl, dřevařský průmysl, ze-
mědělství, výroba palmového oleje, 
gumárenství, těžba cínu
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Výrobně orientované země

Thajsko

Hlavní průmysl: 
turistika, zdravotnictví, automobi-
lový průmysl a výroba náhradních 
dílů, textilní výroba, elektrická zaří-
zení, počítače, plasty, cement, nábyt-
kářský průmysl, zemědělství, prů-
mysl spojený s  lovem ryb, produkce 
rýže, gumy, tabáku, wolfram

Filipíny

Hlavní průmysl: 
služby IT, polovodiče a elektronické 
produkty, dopravní zařízení, farma-
cie, textilní průmysl, obuv, měď, rop-
né produkty, kokosový olej, ovoce, 
ryby, potravinářství

Indonésie

Hlavní průmysl:  
turistika, ropa a plyn, elektrická za-
řízení, výroba překližky, textilní 
průmysl, těžební průmysl, cement, 
výroba umělých hnojiv, zemědělská 
výroba, palmový olej, guma, zdravot-
nický průmysl

Vietnam

Hlavní průmysl: textilní průmysl, 
obuvnictví, výroba stavebních strojů, 
těžební průmysl, uhlí, ocel, cement, 
chemická umělá hnojiva, sklo, pneu-
matiky, ropa, mobilní telefony, elek-
tronika, dřevařský průmysl, potravi-
nářský průmysl, zemědělství, rýže
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Zemědělsky a na nerostné zdroje orientované země

Laos

Hlavní průmysl:  
turistika, stavebnictví, textilní prů-
mysl, těžba mědi, cínu, zlata, dřeva, 
pěstování kávy, zemědělství, cement, 
guma

Barma

Hlavní průmysl:  
ropa a přírodní plyn, textilní prů-
mysl, dřevařský průmysl, měď, cín, 
wolfram, železo, cement, stavební 
materiály, nefrit a drahokamy, země-
dělství, luštěniny, ryby, rýže

Brunej

Kambodža

Hlavní průmysl:  
zpracování ropy, rafinace, zkapalňo-
vání přírodního plynu, stavebnictví, 
textilní průmysl

Hlavní průmysl:  
turistika, textilní průmysl, výroba 
obuvi, stavebnictví, dřevařský prů-
mysl, těžební průmysl, cement, rýže, 
ryby, tabák, gumárenský průmysl
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Povídáme si spolu zrovna 
v době návštěvy čínského pre-
zidenta v České republice. Po-
depsala se během ní celá řada 
smluv, hovořilo se o velkých 

investicích. Co tedy pro české pod-
niky tato návštěva znamená? 
Je to pro ně hlavně šance konsolido-
vat vztahy s  čínskými firmami. Dve-
ře do Číny už jsou otevřené, a kdo byl 
schopen tam exportovat své produkty 
a služby, tak už to dávno dělá. Pro men-
ší společnosti je Čína naopak spíše 
konkurentem. Na  druhou stranu čín-
ské podniky mohou do Česka přivést 
zajímavý kapitál. A navíc větší příliv 
čínských turistů – hovoří se o více než 
300  000 ročně – pomůže podnikate-
lům v  oblasti cestovního ruchu. Čín-
ské investice v  Česku jsou podle mě 
pozitivní a  mohou české ekonomice 
prospět. 

Když Karel Vašák před čtyřmi lety přebíral vedení divize 
Top Corporations, která se stará o vztahy s korporátní 
klientelou, jejíž roční obrat překračuje 1,5 miliardy korun, 
bylo jeho hlavním cílem, aby Komerční banka zůstala 
v tomto segmentu jedničkou. A nyní se chystá se svým 
týmem rovněž na Balkán. V rozhovoru pro Export Journal 
hovořil také o problematické situaci na východních trzích 
či o nových příležitostech pro české exportéry. 

ČESKÁ EKONOMIKA 
I  ZDEJŠÍ EXPORTÉŘI 
JSOU V DOBRÉ 
KONDICI

Jaká je vůbec aktuální 
kondice české ekonomiky 
z vašeho pohledu? 
České hospodářství je v so-
lidní kondici. Ekonomika je 
stále flexibilní, firmy jsou 
velmi produktivní, schopné 
pracovat rychle a efektivně. 
Nejspíš i proto získávají tolik 
zakázek z  Německa, Fran-
cie či Itálie. Zkrátka Česko je 
stále vhodným místem pro 
výrobu, a  to i  díky dobrým 
pracovníkům. Otázkou nic-
méně je, zda je pracovní síla 
dost kvalifikovaná a připra-
vená na novinky. Zatím ano, 
ale uvidí se za pár let. Může 
to být slabina do  budouc-
na, ostatně mnohé firmy si 
na  to již stěžují, ale věřím, 
že se najde nějaké řešení. 
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Nakolik pomáhají exportu měnové 
intervence České národní banky 
(ČNB)?
Pomohly hodně, ale zároveň je to i pro-
blém, protože panuje velká nejistota 
ohledně jejich ukončení. Nikdo neví, 
kdy se tak stane. Když intervence zača-
ly, bylo to pro firmy dobré, neboť moh-
ly postavit rozpočet na skutečnosti, že 

euro stojí 27 korun. Ale co 
bude dál? Ukončení inter-
vencí tak může být pro firmy 
obtížné, trh může být velmi 
volatilní. Příkladem je Švý-
carsko, kde byla reakce trhu 
mnohem razantnější, než 
tamní centrální banka chtě-
la. Už poslední kvartál letoš-
ního roku bude patrně vola-
tilnější, protože se přiblíží 
parlamentní volby, bude se 
také měnit guvernér ČNB 
a může se leccos odehrát.

Když jste před čtyřmi lety 
nastupoval do funkce, 
zaměřovaly se tuzemské 
firmy hodně na východní 
trhy, především na Rusko. 
Do toho ale zasáhla krize 
na Ukrajině, ruské sankce, 
problémy s rublem apod. 
Jak se změnilo chování 
exportérů? 
Exporty do  Ruské federace 
předloni i loni klesly. Přichá-
zí za  námi mnohem méně 
exportérů, kteří chtějí řešit 
vývoz do  Ruska, ale nejen 
tam – dopadlo to i na okol-
ní země, například Kazach-
stán nebo Bělorusko, kde je 
pokles také patrný. Zároveň 
je ale zřejmé, že pro firmy 
bude jednodušší se na tam-
ní trhy vrátit, jakmile krize 
a  sankce skončí. Mají tam 
lokální partnery, s  nimiž 
se dokážou domluvit rus-
ky, těží z  dobrých vztahů 
s  místními podniky. Proto 
je podle mě pokles exportu 

Naše velká výhoda – 
efektivní spolupráce 
s klienty, které dobře známe.
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dočasný, neboť Rusko a dal-
ší postsovětské země jsou 
pro české firmy přirozený-
mi, historickými trhy. 

Kam tedy míří český ex-
port v současnosti? 
Firmy exportují více do Ev-
ropské unie, kde došlo k ná-
růstu z  60 na  více než 80 
procent. Snaží se ale pro-
niknout i  na  další trhy, na-
příklad do  Indonésie, kam 
máme spoustu požadavků 
na  export. Stejně tak jsou 
nyní v  kurzu i  Filipíny, La-
tinská Amerika či Afrika. To 
jsou pro české a slovenské 
podniky nové trhy, na nichž 
jim čím dál více pomáháme 
s financováním. Jsou to ov-
šem zároveň komplikované 
trhy, kde se mohou jednání 
vléci několik let a nakonec 
nemusí klapnout. Problém 
je v neznalosti jazyka, míst-
ních reálií, právního rámce, 
je to celé komplikovanější. 
Nicméně výhodou pro pod-
niky je, že jsme na  zmíně-
ných trzích zastoupeni díky 
Skupině Société Générale. 

Jsou ještě nějaké další za-
jímavé trhy, které je mož-
né zmínit? 
Například Kuba nebo Írán, 
což jsou země, kde mělo 
Československo historicky 
určité renomé. Ovšem platí 
také, že jsou to pro nás stále 
obtížné trhy, protože na nich 
zatím nesmíme financovat – 
třeba Írán je pořád pod sank-

cemi. Situace na  Kubě se sice uvolňuje, ale vše 
mají v rukou Spojené státy. Jsme česká banka, ale 
naše matka je v Paříži a má aktivity v Americe. 
Proto musíme jako skupina respektovat americké 
i evropské předpisy. 

Jaké jsou vaše plány s Top Corporations pro 
další roky? 
Komerční banka je tradiční bankou korporací 
a dlouhodobě je v této oblasti jedničkou. Tuto po-
zici chceme samozřejmě udržet. A to jak v Čes-
ku, tak i na Slovensku. Nově jsme dostali mandát 
rozšířit naše schopnosti a zkušenosti dál a pomo-
ci Balkánu. Věřím, že budeme moci podpořit ex-
portéry, kteří se budou chtít na Balkán dostat. Je 
to přece jen přirozený krok, kam kromě Evropské 
unie směřovat. Balkánské země mají spoustu po-
třeb v energetice, dopravní infrastruktuře a v dal-
ších odvětvích, ve  kterých se čeští exportéři 
velmi dobře vyznají. Budou se však muset popa-
sovat s velkou konkurencí Číňanů. Češi jim kon-
kurují hlavně technologiemi, ovšem ve veřejných 
zakázkách hraje roli cena. Našim klientům kaž- 
dopádně můžeme nabídnout rychlé zpracování 
financování, a to jak krátkodobého, tak i struktu-
rovanějšího. To je naše velká výhoda – efektivní 
spolupráce s klienty, které dobře známe. 

Jste rodilý Francouz, ale žijete tu již několik 
let. Jaký je váš pohled na Česko?
Z profesního hlediska je to vyzrálý, zkušený trh. 
Popravdě už nevidím moc velké rozdíly mezi 
Francií a  Českem. Jistě, nějaké kulturní odliš-
nosti existují, ale jinak ne. Česko je koherentní, 
fungující země, která ví, co chce. A z osobního po-
hledu? Líbí se mi tady. Praha je pohodlnější než 
Paříž, je menší a příjemnější. Navíc často a rád 
jezdím na  jižní Moravu, kde mají výborné víno 
a život tam krásně plyne. 

Je přesto něco, co vám z Francie chybí? 
Když chci dobrý francouzský sýr, tak ho seženu 
i  v  Praze. Navíc se do  Francie zhruba čtyřikrát 
ročně vracím. Nechybí mi tedy v podstatě nic. 
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Následně mne ohromila rozlehlost sa-
motného města a  různorodost zástav-
by. Dnes s  odstupem času musím stále 
obdivovat rychlost rozvoje staveb, pře-
devším moderních skleněných budov 

o 50 i více  poschodích. 

Vzpomínám si, jak mě při mé první cestě do Indonésie hned na letišti 
zaskočilo klima. Vysoká relativní vzdušná vlhkost a teplota kolem 
třiceti stupňů Celsia, přestože byl již podvečer. A pak také cesta 
z letiště do města, která, byť nijak zvlášť dlouhá, trvala neuvěřitelných 
několik hodin. Víceproudové silnice totiž byly trvale ucpané. 

Tohle jsou ovšem vzpo-
mínky a  skutečnosti tý-
kající se Jakarty. Ostatní 
města jsou na  tom trochu 
jinak, a venkov pak má úpl-
ně jiný charakter. Je těžké 

ODEJÍT Z INDONÉSIE
BYL A CHYBA 

EXPORT JOURNALNÁZOR



hovořit o  Indonésii jako 
o  celku, neboť rozlehlost 
a  různorodost země vy-
tváří pestrobarevný obraz 
kultury života společnos-
ti. Zvláště, když Indonésa-
né žijí na více než 17 000 
 ostrovech! 

Indonésie, to už dnes 
zdaleka nejsou jen roz-
lehlé pralesní zóny s  pů-
vodními obyvateli, pů-
vodní flórou a  faunou. Je 
to také plně se rozvíjející 
stát s  prosperující ekono-
mikou. Ovšem jak už to  
v  životě bývá, najdou se 
i negativní jevy, se kterými 
se žádný stát moc nechlu-
bí. Většinou šlo o  lokální 
konflikty, různý přístup 
k  lidským právům a  cent-
ralizace rozhodovací moci.

Je ale pochopitelné 
a  pro Indonésii typické, 

že pozitivní vjemy pře-
vládají. Vyplývá to z men-
tality obyvatel, kteří jsou 
trvale optimisticky nala-
děni, a  negace jim nejde 
přes ústa. 

Základem jsou pevné 
 rodinné vazby 
Trvalý optimizmus přitom 
vychází z  krušných ži-

Musím stále obdivovat rychlost 
rozvoje staveb, především 
moderních skleněných budov. 

Text
Jaroslav Veselý 

prezident  
CC – CR Indonésie

votních zkušeností. Vztah 
člověka k člověku, vztahy 
v  rodině a  pevné rodin-
né vazby. To je něco, bez 
čeho si život v  Indonésii 
nelze představit. Vyplývá 
to ovšem z  jiných tradic, 
než Evropan předpokládá. 
Po mnoho století uplatňo-
vaná koloniální politika 
a  silou vymáhané vede-
ní a  řízení země rodinné 
vztahy upevňovaly. Tepr-
ve poválečné budování sa-
mostatného státu vytvá-
řelo nová poznání a  nové 
vazby, Indonésie od  té 
doby až do  současnosti 
prošla několika politický-
mi  změnami. 

Výhodou České repub-
liky, tehdy ještě i  Česko-
slovenska, bylo to, že jsme 
stáli při tvorbě nových 
struktur a  nový stát jsme 
podporovali. Jako jedna 
z prvních evropských zemí 
jsme uznali samostatný 
stát Indonésii, zřídili naše 
zastoupení v  zemi – am-
basádu, pomohli při zalo-
žení letecké společnosti 
Garuda a  dělali další přá-
telská gesta. Jako příklad 
mohu uvést především vy-
tvoření podmínek studia 
v  České republice pro ně-
kolik desítek až stovek in-
donéských studentů. 

Rozvíjející se indonéská 
ekonomika chce být samo-
zřejmě vnímána světem 
pozitivně, a proto Jakarta 
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působí jako výkladní skříň celého 
státu. Mnoho nových věží s několi-
ka desítkami pater tu vyrůstá kaž-
dý měsíc. Ucelené bloky výškových 
budov tvoří mimo jiné kancelářské 
prostory stovek investorů z různých 
částí světa. Ti vytvářejí byznysová 
a obchodní centra, v nichž jsou pří-
tomna zastoupení světově vyhlá-
šených značek a  veškerého druhu 
zboží. 

Hlavním tématem současného 
života je budování infrastruktury 
a  snaha vlády poskytnout obyvate-
lům země stále větší životní komfort. 

Opustili jsme výhodné pozice
Je třeba poznamenat, že Česká re-
publika v Indonésii příliš brzy opus-
tila své privilegované a výhodné po-
zice. Úplný propad ve  vzájemných 
vztazích se projevil téměř nulovou 
ekonomickou bilancí. Změny v  naší 
společnosti odvrátily pozornost 
od této části světa, přestože v deva-
desátých letech byl patrný vzestup 
indonéské ekonomiky a neustále se 
zvyšujícího HDP. Značné nerostné 
bohatství se zájmem o moderní vy-
spělé technologie dává předpoklad, 
že se země nejen udrží mezi vyspě-
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lými členy G-20, ale bude 
stoupat neustále výše. 

Proto již dlouho upozor-
ňuji na naše české příleži-
tosti. Proto jsem se po del-
ším působení v  Indonésii 
díky znalosti tamějšího 
prostředí a při vědomí mi-
nimálního zájmu českých 
oficialit i obchodníků sna-
žil situaci změnit. Založil 
jsem Smíšenou obchodní 
komoru Česká republika 
– Indonésie a  chtěl jsem 

ukázat možnosti velké vzdálené země boha-
té na  nerosty a  neznámou kulturu. Rád zdů-
razňuji, že společné česko-indonéské návrhy 
na  řešení otázek v  dopravě, energetice, in-
frastruktuře, školství, potravinářství, země-
dělství i  v  cestovním ruchu jsou úsilím na-
pnutým správným směrem v  dnes již velmi 

Oficiální návštěvy v posledních 
několika letech dokládají změnu 
vnímání Indonésie v obchodní 
a kulturní sféře. 
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silně konkurenčním prostředí. Znač-
né rezervy vidím především v  na-
šem společném působení ve  škol-
ství, ve spolupráci univerzit, výměny 
studentů, asistentů i akademických 
zkušeností. 

Prostor pro společné projekty
Konkrétní výsledky již přináší oblast 
energetiky při plánování a  budová-
ní elektráren (uhlí, plyn, voda) a ná-
hradních energetických zdrojů. Je 
mnoho oblastí, ve  kterých bychom 
mohli vytvářet společné projekty. 
A  to i  v  té doposud nezmiňované – 
v oblasti environmentální technolo-
gie, která se v současné době velmi 
rozvíjí. Příležitostí je tedy mnoho, 
ovšem využít jich lze až po alespoň 
částečném poznání prostředí.

Momentálně si nejvíce vážím fak-
tu, že konečně naše oficiality, ex-
portéři, technologové, výzkumníci 
a  ostatní začínají vnímat tuto část 
světa jako perspektivní. Oficiální ná-
vštěvy v posledních několika letech, 
ať už prezidenta republiky v  dopro-

vodu obchodníků, ministra zahra-
ničních věcí také v doprovodu členů 
Hospodářské komory a  obchodní-
ků, či plánovaná návštěva předsedy 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, dokládají změnu vnímání Indo-
nésie v  obchodní a  kulturní sféře. 
Země sama, a  především její vůdčí 
postavení v zemích ASEAN, by měla 
být silným impulzem k  větší a  užší 
 spolupráci. 

Při tom všem se Smíšená obchodní 
komora Česká republika – Indonésie 
(CC – CR Indonésie) snaží přikládat 
ruku k dílu. Pomáhá při Hospodářské 
komoře v  zahraniční sekci svými 
náměty a  diskuzními příspěvky od-
halovat možnosti teritoria. Na svých 
webových stránkách uvádí mnohé 
příležitosti, informuje o mnoha akti-
vitách, které vznikají, snaží se spo-
lupracovat v  celé šíři možností bi-
laterálních vztahů atd. Indonésie je 
oblast plná možností a čeká na naše 
kreativní profesionály. Všem, kdo 
budou mít zájem, nabídne CC – CR 
Indonésie pomoc.
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„Přestože jsou země 
 ASEAN značně rozdíl-
né, a  to jak ekonomic-
ky či z  hlediska zdrojů, 
tak i  vlastních zájmů, 

ve všech existuje obrovský po-
tenciál s perspektivou dalších 
mnoha let. Je to ideální trh pro 
české exportéry, kde státní fir-

ASEAN: PŘÍLEŽITOSTI, 
ALE I  RIZIKA
Země jihovýchodní Asie procházejí v posledních 
letech bouřlivým vývojem. Jejich ekonomika 
a životní úroveň rostou, což s sebou mimo jiné 
přináší řadu příležitostí pro exportní firmy.  
A týká se to do velké míry i českých podniků.

my, místní soukromé kor-
porace, ale i drobný koneč-
ný uživatel stále slyší na to, 
že výrobek či technologie 
byl vyprodukován v  Evro-
pě,“ říká Pavel Kalina, ve-
doucí zahraniční kanceláře 
CzechTrade v Jakartě. A do-
dává, že je nicméně vždy 
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 nutné počítat s  obrovskou 
místní asijskou konkurencí 
pocházející z  Číny, Japonska, 
Jižní Koreje apod.

Prakticky až na  Singapur 
a Brunej jsou dnes ostatní země 
v  určitém vývojovém stadiu, 
které je dané dosavadní úrovní 
ekonomiky, vlastních nerost-
ných zdrojů a přírodních pod-
mínek. „Většina z  nich proto 
předpokládá masivní investice 
do  vlastní infrastruktury, bu-

dování nových silnic, ale i no-
vých komplexů letišť, vybave-
ných poslední  zabezpečovací 
elektronikou apod. Ve  všech 
zemích je kladen důraz na roz-
voj energetického průmyslu, 
který zajišťuje možnost další-
ho ekonomického růstu. Roz-
voj zemědělství a  venkova, 
stejně jako zdravotnictví, mají 
všechny vlády ve  svých pro-
gramových prohlášeních. Bez-
pochyby je nutné zmínit také 
obranný sektor, kam proudí 
vládní investice všech jednot-
livých zemí, jen výše je limito-
vána možnostmi státního roz-
počtu,“ upřesňuje Pavel Kalina.

Podle náměstka ministra 
zahraničních věcí Martina Tla-
py byly z  hlediska exportních 
příležitostí průřezově vybrány 
čtyři základní sektory: civil-

ní letecký průmysl, ener-
getický průmysl, zdravot-
nictví a  vodohospodářství 
a  odpadní průmysl. 

Civilní letecký  
průmysl
Díky rostoucímu významu 
vzájemného i mezinárodní-
ho obchodu kladou ve  své 
hospodářské politice země 
ASEAN důraz na  moderni-
zaci dopravní infrastruktu-
ry. Vzhledem ke  geografic-
ké poloze jednotlivých zemí 
není překvapením, že jed-
ním z nejdůležitějších bodů 
modernizace infrastruktury 
je rozšiřování kapacit letec-
ké dopravy. Příkladem může 
být situace v  Indonésii. 
„V zemi je v současné době 
600 letišť a  přistávacích 
ploch, z čehož 233 je vlast-
něno a provozováno státem. 
Většina funkčních letišť má 
zároveň přetíženou kapa-
citu o 200 až 300 procent,“ 
říká Martin Tlapa. V nejbliž-
ších osmi letech se podle 
něj plánuje výstavba 46 no-
vých letišť, z  čehož 24 by 
mělo být postaveno do roku 
2017, a  rovněž se počítá 
s  obnovou a  zvyšováním 
kapacit několika desítek le-
tišť stávajících. „Jen v roce 
2013 vynaložil stát na  ob-
novu a výstavbu letišť více 
než 500 mil. USD. Vzhle-
dem k růstu objemu letecké 
dopravy, který v posledních 
letech  meziročně činí 6 až 

Indonésie vyhlásila ambiciózní 
plán navýšení energetické produkce 
v letech 2015 až 2020 o 35 000 MW. 
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10 procent, plánuje vláda další zvyšo-
vání investic do letištní infrastruktury 
a bezpečnosti leteckého provozu,“ do-
dává  náměstek.

Energetický průmysl
Je zřejmé, že země ASEAN se snaží 
zvýšit svůj ekonomický výkon nejen 
vzájemným obchodem mezi sebou, ale 
mají také zájem hrát roli vstupní brá-
ny na  trhy sousedních států. To však 
zvyšuje nároky na  růst domácí pro-
dukce, což ale není možné bez zlepšo-
vání nejen dopravní, ale i energetické 
infrastruktury. Společným rysem zemí 

ASEAN je právě rychle rostoucí spotře-
ba elektrické energie a její nedostateč-
ná domácí výroba.

Indonésie vyhlásila ambiciózní 
plán navýšení energetické produkce 
v letech 2015 až 2020 o 35 000 MW. 
Dvacet dva procent z  celkového ob-
jemu v  zemi vyrobené energie by 
v roce 2025 mělo pocházet z obnovi-
telných zdrojů, nemalý podíl by měly 
tvořit malé vodní elektrárny (MVE). 
„V případě MVE do 10 MW garantuje 
stát výhodnou výkupní cenu vypro-
dukované energie prostřednictvím 
dlouhodobých smluv. V  současnosti 
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například zbývá v  Indonésii celkem dostavět 
38 tepelných a 10 vodních elektráren. Pokud by 
se českým firmám povedlo získat realizaci ale-
spoň jedné desetiny tohoto objemu, výsledkem 
by byl absolutní obrat v  současné pasivní bi-
lanci vzájemného zahraničního obchodu, která 
se pohybuje na úrovni 3 mld. Kč ročně,“ upozor-
ňuje Martin Tlapa.

Energetický sektor Filipín je dominantně 
v  soukromých rukou. Výzvou pro české firmy 
proto podle náměstka zůstává skutečnost, že 
tendry nejsou centrálně vypisovány a o objemu 
investic neexistují kvalitní, úplné a věrohodné 
statistiky. Trh je rozdělen mezi skupiny hlav-
ních hráčů, a soukromí investoři a provozova-
telé elektráren se sami obracejí na subdodava-
tele. Na webu BusinessInfo lze nalézt sektorový 
profil „Energetika Filipín“, který obsahuje pře-
hled hlavních hráčů a kontaktů k jednání.

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/filipi-
ny-sektorovy-profil-energetika-67468.html

Zdravotnictví
S  postupným růstem HDP dochází v  zemích 
ASEAN také k růstu životní úrovně jejich oby-
vatel, s čímž souvisí rostoucí poptávka  polepší 

zdravotnické péči. Lidé se 
mohou dožívat vyššího 
věku, což opět vede k růstu 
potřeby moderních zdra-
votnických zařízení. V ze-
mích ASEAN tak postup-
ně dochází k transformaci 
zdravotnického  sektoru.

Dynamicky se rozví-
jí mimo jiné thajské zdra-
votnictví. Vedle zdravotní 
péče o domácí obyvatelstvo 
se Thajsko stalo význam-
nou zdravotní destinací 
nejenom pro okolní asijské 
země, ale i pro pacienty, tedy 
zákazníky, ze vzdálenějších 
teritorií, především z oblasti 
Blízkého východu. Poptáva-
né bude zařízení a vybavení 
nemocnic, jako jsou vozíky, 
laboratorní a diagnostické / 
testovací přístroje, zdravot-
nický materiál apod. 

Velký potenciál ský-
tá rovněž Indonésie, kde 
80 procent veškerého zdra-
votnického a  laboratorního 
zařízení pochází z  dovozu. 
Z hlediska budoucího vývoje 
je důležité upozornit na dy-
namický demografický vý-
voj, růst střední třídy, také 
zavedení všeobecného zdra-
votního pojištění od 1. ledna 
2014 a zároveň růst státních 
a zejména pak soukromých 
investic do  zdravotnictví. 
Martin Tlapa upozorňuje, že 
zatímco v  roce 2004 bylo 
v  Indonésii 1  246 nemoc-
nic, v  roce 2012 jich bylo 
již 1 486 a pouze něco málo 
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přes 30 procent nemocnic je vlastněno 
a  spravováno státem. Poměr nemoc-
ničních lůžek k počtu obyvatel je navíc 
hluboko pod průměrem v rozvinutých 
zemích. Nejde ale jen o tyto dvě země, 
privátní investice do sektoru zdravot-
nictví rostou také například v Malajsii 
a na Filipínách.

Vodohospodářství a odpadní 
průmysl
S  urbanizací, zvyšující se životní 
úrovní obyvatel a  rostoucí koncen-
trací průmyslových center souvisí 
v zemích ASEAN i nutnost efektivně 
nakládat s vodními zdroji a s odpady, 
které společnost produkuje. A  právě 

Vláda v Indonésii připravuje 
pobídky pro získávání  
energie z odpadů.

tyto oblasti skýtají nemalé příležitos-
ti pro české exportéry a investory.

Například vláda v  Indonésii při-
pravuje pobídky pro získávání ener-
gie z  odpadů, také se chystají plány 
na přeměnu odpadů v energii, a to ze-
jména ve velkých městských aglome-
racích. „Pro české exportéry jsou po-
tenciálně zajímavé možnosti dodávek 
čističek odpadních vod, kompostních 
zařízení či bioplynových stanic. Schá-
zí rovněž technologie na  zpracování 
odpadů nebo pro výstavbu a  údržbu 
kanalizací,“ vypočítává Martin Tlapa.

Ten upozorňuje, že prakticky stej-
ně lze mluvit i  o  Thajsku, Filipínách, 
Vietnamu či Barmě. Tyto země také 
například sužují záplavy, které si čas 
od  času vyžádají rozsáhlé investice 
do  protipovodňových opatření. Bu-
dou také zvyšovat investice do  vý-
roby a  distribuce pitné i  průmyslové 
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vody, čistíren odpadních vod, čerpadel a mobil-
ních úpraven vod. Další oblastí je rostoucí po-
třeba budování spaloven komunálního odpadu 
včetně řešení rostoucího objemu odpadu ze ze-
mědělství a jeho následného využití. Očekává se 
rovněž zvyšování nároků na technologie pro vý-
stavbu a údržbu kanalizací a jiné odpadové in-
frastruktury. 

Ne jen tržní mechanizmy
Jak už ale zaznělo v  hlavním tématu tohoto vy-
dání Export Journalu, při pokusech o  obchodní 
úspěch v zemích ASEAN je třeba mít na paměti, že 
ne vše zde funguje tak, jak jsme z Evropy zvyklí. 
Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tla-
pa upozorňuje, že trhy těchto států se sice dyna-
micky vyvíjejí, ovšem ne vždy zde fungují pouze 
tržní mechanizmy. Například v Indonésii probíhá 
podle podkladů Světové banky polovina transak-
cí neoficiálně. Mnoho projektů zde bylo dojedná-
no bez výběrových řízení. S postupující decentra-
lizací totiž roste autonomie místních samospráv 
a také množství finančních prostředků, které mají 
pro účely veřejných zakázek k dispozici. „Kvalit-
ní indonéský obchodní partner je proto nutnos-
tí nejen pro možnost reálného získání konečné-
ho kontraktu, ale i  současně pro administrativní 

zpracování náležitostí spoje-
ných s účastí ve výběrovém 
řízení,“ upozorňuje Martin 
Tlapa. Rovněž proniknout 
na malajsijský trh bez míst-
ního zástupce nebo založení 
vlastní pobočky či kanceláře 
je podle něj vzhledem ke kul-
turním odlišnostem a  geo-
grafické vzdálenosti mezi 
Malajsií a Českou republikou 
vysoce obtížné. Už jen proto, 
že tři hlavní etnika zastou-
pená v Malajsii, kterými jsou 
Malajci, Číňané a  Indové, 
tvoří do určité míry specific-
ké skupiny spotřebitelů. Ty 
se navzájem liší, a v případě 
určitého druhu zboží mohou 
představovat tři odlišné tržní 
segmenty, které se vyznaču-
jí různými preferencemi, ale 
i výší příjmů atd.

Podobných specifik exis-
tuje v  zemích ASEAN celá 
řada, je proto zcela nezbyt-
né se ještě před zahájením 
obchodní ofenzivy o  všech 
důležitých aspektech in-
formovat. Pomoci mohou 
pracovníci na  zastupitel-
ských úřadech (podrobnosti 
na www.mzv.cz), na poboč-
kách agentury CzechTrade 
(www.czechtrade.cz) nebo 
také informace na  portálu 
BusinessInfo.cz. Tam na-
jdete v  profilu konkrétních 
zemí mimo jiné i  aktuální 
exportní příležitosti a další 
užitečné údaje, viz například  
w w w. b u s i n e s s i n f o .c z / 
indonesie.
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Exportujete i do jiho-
východní Asie. Jak 
obtížné bylo prosadit 
se tam? 
Na  začátku 90. let 

jsme nejprve navázali sty-
ky s vietnamskými obchod-
níky, kteří od  doby války 
ve Vietnamu sídlili v Praze. 
Pak jsme začali s  distribu-
cí výrobků a značky Pilana 
do Vietnamu. I přes nástup 
masové výroby kotoučo-
vých pil v  Číně v  průběhu 
prvního desetiletí nového 
milénia se stále dobře pro-
sazujeme v celé šíři našeho 
sortimentu, tj. od  běžných 
pil do  ručních strojků až 
po důmyslnější a na výrobu 
preciznější pily pro nábyt-
kářský průmysl nebo zpra-
covatele neželezných kovů, 
zejména hliníku. V Indoné-
sii a  Thajsku jsme získali 
první zákazníky při prezen-
tacích Pilany na  meziná-
rodních veletrzích hlavně 
v  Německu. Indonésie se 

ASIE JE PRO 
NÁS VELKOU V ÝZVOU
Vyrábějí pilové kotouče s plátky ze slinutého karbidu, 
cermetu nebo diamantu, které se používají při řezání dřeva, 
plastů nebo kovů. A mají úspěch po celém světě. Společnost 
Pilana exportuje do téměř 80 zemí světa a její tržby 
dosahují 320 milionů korun ročně. O pozici firmy na trzích 
jihovýchodní Asie hovoří jednatel a majitel Robert Plaček.  

pak stala naším největším odbytištěm 
v regionu.

Které produkty do regionu nejvíce 
vyvážíte?
Do  Indonésie dodáváme především 
pily na  prvotní zpracování dřeva. 
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Snažíme se ovšem i  o  prodej výrobků s  vyšší 
přidanou hodnotou, což jsou produkty právě pro 
nábytkáře nebo zpracovatele kovů. To je dílem 
kvůli vyšším prodejním maržím, ale také jako 
důsledek regulací těžby dřeva indonéskými or-
gány. Do Thajska, které má vyspělejší průmysl, 
vyvážíme zejména pily na  řezání hliníku nebo 
kovů, které dodáváme subdodavatelům pro au-
tomobilový průmysl, jenž je v  Thajsku velmi 
zastoupen. V Malajsii máme stálého zákazníka 
také od  90. let, na  tomto trhu jsme zastoupeni 
stejným sortimentem jako v Indonésii.   
  
Jak silná je vaše pozice v jihovýchodní Asii?  
Jsme největším dodavatelem kotoučových pil 
ze střední Evropy. V rámci celé Evropy jsme spí-
še výrobcem střední velikosti, na rozdíl od vel-
kých německých konkurentů nevyrábíme přímo 
v Asii a ani nad tím nepřemýšlíme. Asie je pro 

Komerční banka spolupra-
cuje s Pilanou od roku 1997. 
„Za  tu doby jsme poskyt-
li čtyři úvěry na investice. 
V roce 2003 to bylo 10 mili-
onů korun, o pět let později 
490 000 eur, dále 230 000 
eur v  roce 2011 a  loni 
386  000 eur,“ říká Renata 
Švehlová, bankovní porad-
ce pro korporátní klenty KB. 

Investice se zárukou Ev-
ropského  investičního fon-
du (EIF) a s úrokovou dota-
cí podle ní mířily na nákup 

CHYSTAJÍ NOVÉ 
FINANCOVÁNÍ
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nás velkou výzvou a vnímáme ji jako trh, který 
má spolu s  Jižní Amerikou největší potenciál 
k růstu.  
 
A vaše plány do budoucna? 
Chceme získat kvalitní zastoupení v každé zemi 
v regionu. Očekávám, že v  jihovýchodní Asii se 
brzy dostaneme i  na  trhy v  Laosu, Kambodži 
nebo Barmě. Jsme si vědomi, že spolu s dobrým 
výrobkem potřebujeme pracovat i na brandingu, 
který zvýší povědomí o  naší firmě a  odliší nás 
od místní konkurence. Úspěchem je pro nás kaž-
dá pila prodaná pod značkou Pilana.

technologií a jejich realiza-
ce byla jednoduchá. „Hlav-
ně proto, že klient dobře zná 
nabídku nových technologií 
na trhu,“ popisuje. Nyní KB 
chystá další financování. 
„Bude v objemu 28 milionů 
korun a pomůže navýšit vý-
robní kapacitu pilových ko-
toučů ze slinutého karbidu 
a kotoučů ze slinutého kar-
bidu a cermetu,“ přibližuje 
Renata Švehlová.
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Zpočátku byly do sítě 
zapojeny jen organi-
zace poskytující služ-
by v  členských ze-
mích Evropské unie 

(EU), ale později rychle ex-
pandovala i za hranice ev-
ropského kontinentu. Dnes 
v rámci sítě poskytují zapo-
jené partnerské organiza-
ce své služby firmám v 63 
zemích světa. Země mimo 
EU samozřejmě nedostá-
vají podporu od  Evropské 
komise, ale od  Enterprise 
Europe Network si slibují 
rozvoj obchodních vztahů 
s evropskými podniky.

Ze zemí jihovýchodní 
Asie patří do  sítě Enter-
prise Europe Network na-
příklad Čína, Indonésie, 
Japonsko, Singapur, Jižní 
Korea či Tchaj-wan. Čes-

ZAPOJTE SE DO SÍTĚ 
PODPORUJÍCÍ  
PODNIKÁNÍ A INOVACE
Pokud se v zahraničí snažíte prodat svůj produkt, nakoupit 
nebo prodat určité technologie či navázat dlouhodobé 
partnerství s dodavateli, případně odběrateli, je logicky 
prvním krokem hledání vhodného partnera v cílovém 
regionu. A přesně to je jednou z hlavních rolí evropské 
síťové infrastruktury pro podporu podnikání a inovací 
Enterprise Europe Network, která již devátým rokem 
využívá různých nástrojů k tomu, aby byly evropské firmy 
na mezinárodních trzích co nejúspěšnější. 

Festival exportu za účasti  
zástupců ambasád zemí 
mimo EU proběhne  
ve dnech 15. až 16. června.

kým podnikům to dává šanci využít 
bezplatných služeb sítě při vyhle-
dávání obchodních, výzkumných či 
technologických partnerů v  těchto 
zemích. Jediné, co pro to musí udě-
lat, je kontaktovat některého ze šesti 
členů konsorcia zajišťujícího služby 
sítě v České republice. 

Koordinátorem projektu Enterprise 
Europe Net- work v České republice je 
Technologické centrum Akademie věd 
ČR, které má již dlouhodobě nadstan-
dardní vztahy zejména s organizace-
mi pokrývajícími služby sítě v Číně, 
Japonsku a na Tchaj-wanu. Tato spo-
lupráce spočívá zejména v organiza-
ci účasti českých firem na technolo-
gických veletrzích v   těchto zemích, 
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zajišťování českých firem 
pro jednání v rámci podni-
katelských misí do  České 
republiky a  vyhledávání 
partnerů podle předem na-
definovaných  parametrů. 

V  nejbližší době Tech-
nologické centrum AV  ČR 
připravuje následující akce 
zaměřené na  region jiho-
východní Asie: setkání 
českých firem se zástupci 
20 tchajwanských podni-
ků na jejich obchodní misi 
po Evropě (25. dubna v Pra-
ze), setkání se starostou 
čínského města Mianyang 
v doprovodu šesti firem s in-
vestičními záměry v  Čes-

ké republice (30. května), 
Festival exportu za  účas-
ti zástupců ambasád zemí 
mimo EU (ve dnech 15. až 
16. června) a misi do Tchaj-
-peje na mezinárodní vele-
trh v oblasti medicíny Me-
dicare Taiwan (ve  dnech 
16. až 19. června).

V případě, že máte zájem 
o další informace, navštivte 
webové stránky www.een.
cz nebo kontaktujte Tech-
nologické centrum AV ČR, 
případně některého z  dal-
ších pěti partnerů posky-
tujících služby Enterprise 
Europe Network v  České 
republice. 

Text
Petr Hladík

Oddělení podpo-
ry podnikání,

Technologické 
centrum AV ČR

B2B setkání o možnostech vietnamsko-české obchodní 
polupráce, spolupořádal Governance Institute a TC AV ČR, 
partnerem byla Komerční banka (srpen 2015)
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Ta jako jediná z  tuzemských 
bank nabízí podnikům všech 
velikostí financování energetic-
ky úsporných projektů. Součástí 
úvěru EuroEnergie je výhodnější 

úroková sazba a automatická záruka 
Evropské investiční banky. 

K dispozici jsou dvě miliardy korun
Připravované či zvažované investice 
například do zateplení, rekonstrukce 
vytápění nebo vzduchotechniky, vyu-
žití odpadního tepla nebo třeba obno-
vy výrobního zařízení s nižšími náro-
ky na energie nyní mohou díky úvěru 
EuroEnergie získat reálnější obrysy. 
Úvěr navíc doprovází celá řada vý-
hod, které jej činí ještě atraktivněj-
ším – díky 80% záruce za poskytnutý 

DVĚ MILIARDY 
NA ENERGETICKÉ 
ÚSPORY
Snížení energetické náročnosti je jednou 
z cest, kterými mohou malé a střední podniky 
ušetřit. Pokud chcete snížit náklady na energie 
a zefektivnit tak své podnikání, pomůže vám nový
úvěr EuroEnergie od Komerční banky. 

úvěr jsou požadavky na za-
jištění nižší, úroková sazba 
úvěru je navíc zvýhodněná 
oproti běžné úrokové sazbě 
o 0,30 % ročně, avšak v pří-
padě, že klient zaměstnává 
mladé lidi do 30 let, může 
být roční zvýhodnění do-
konce až 0,40 % ročně. 

Celkový objem prostřed-
ků na  zvýhodněné finan-
cování činí pro následující 
dva roky 75 milionů eur, 
což jsou v přepočtu zhruba 
dvě miliardy korun. Úvěr 
na  financování energetic-
kých úspor bude Komerční 
banka poskytovat klientům 
ve výši od 1 do 136 milio-
nů korun, a to se splatností 
od tří do patnácti let. Pro za-
pojení do programu v zása-
dě stačí, aby:
•  Projekt byl doporučen 

energetickým auditem-
nebo posudkem.

•  Uspořené náklady 
na energie po dobu život-

Připravované či 
zvažované investice 
mohou díky úvěru 
EuroEnergie získat 
reálnější obrysy. 
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nosti zařízení činily alespoň 50 % 
investice.

Získání zvýhodnění je velice jedno-
duché, klient jedná pouze s Komerční 
bankou, která za klienta vyřídí veške-
rou nutnou administrativu vůči Ev-
ropské investiční bance.

Je možné kombinovat  
s dotačními tituly
Úvěr lze navíc kombinovat s dotační-
mi tituly, především pak s programem 
Úspory energií v OPPIK (Operační pro-
gram Podnikání a  inovace pro kon-
kurenceschopnost). Zájemci o  úvěr 
EuroEnergie a další dotace na energe-
tické úspory se mohou obrátit na své 
bankovní poradce nebo na specialisty 
z KB EU Pointu, kteří jim poskytnou 
bližší informace. 

Specialisté KB EU Pointu jsou na-
víc připraveni zástupcům firem pora-
dit, jak získat dotace vhodné pro je-
jich potřeby, případně pomoci přímo 
s přípravou žádosti. K dispozici jsou 
rovněž odborníci na financování ener-
getiky z Komerční banky nebo z part-
nerských společností zabývajících se 
energetickými úsporami. 

Úvěr pomůže vypořádat se  
s novou legislativou
Nabídka úvěrového programu Euro-
Energie navazuje na komunitární pro-
gram Evropské unie LIFE, který přispí-
vá ke zlepšování životního prostředí 
a klimatu. Komerční banku si přitom 
jako jediného konečného poskytovate-
le zvýhodněného financování v rám-

ci České republiky vybrala Evropská 
investiční banka (EIB). Nový program 
přichází na český trh jen několik mě-
síců po podpisu smlouvy s EIB. 

„EuroEnergie je unikátním úvě-
rem, který doplňuje a  rozšiřuje naši 
nabídku zvýhodněného financování 
z evropských zdrojů. Věřím, že právě 
úvěry EuroEnergie budou pro řadu tu-
zemských firem nástrojem, jak zvýšit 
svou konkurenční výhodu a zároveň 
se vypořádat s dopady nové legislati-
vy v oblasti hospodaření s energiemi,“ 
prohlásila výkonná ředitelka pro Kor-
porátní bankovnictví Komerční banky 
Iveta Ocásková.
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Co se vám v Indo-
nésii líbí nejvíc a co 
naopak nejméně?
V Indonésii se mi líbí 
i nelíbí hodně věcí. Po-

kud bych začal těmi pozitiv-

JAK SE ŽIJE  
A PODNIKÁ  
V INDONÉSII
Michal Wasserbauer je šéfem oddělení 
obchodního rozvoje česko-indonéské konzultační 
firmy Cekindo, která působí v Jakartě. Má tedy 
možnost život a byznys v Indonésii důkladně 
zkoumat každý den. 

ními z byznysu, tak je to pře-
devším velikost trhu, která 
dává možnost oslovit něko-
likanásobně větší množství 
zákazníků než u nás doma 
v  České  republice. Dále je 

Jakarta je město, kde tepe 
život i v nočních hodinách
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to dynamika, se kterou do země v současnosti 
přichází stále více investic a podnikatelských 
příležitostí. 

Co se mi již líbí méně, je četnost a nepřiprave-
nost nových regulací. Ty jednak ovlivňují vaše 
podnikání, ale i osobní život, jste-li cizinec v za-
hraničí a  potřebujete pracovní víza. Na  jednu 
stranu tak podstupujete určité riziko. Zároveň 
s tím však přichází také velké množství nových 
příležitostí pro ty, kdo jsou připraveni rychle rea-
govat, propojit ty správné lidi a učit se nové věci.

Pokud člověk hovoří o Indonésii, je vždy dob-
ré upřesnit, o jaké části této veliké země je řeč. 
Indonésie se totiž rozkládá na  třech různých 

časových pásmech a je tím 
pádem výjimečná nejen 
rozlohou, ale i  odlišností 
zvyků na  jednotlivých os-
trovech. Máte díky tomu 
nepřeberné množství příle-
žitostí stále cestovat a ob-
jevovat nová místa.

Vzpomenete si, co vás 
nejvíc překvapilo, když 
jste do země poprvé při-
cestoval?
Když jsem poprvé opustil 
letiště v  Jakartě a  vyrazil 
do ulic, nejvíce mě zasko-
čily nepředstavitelné do-
pravní zácpy a  množství 
lidí, kteří jsou všude. Pří-
jemně překvapen jsem byl 

Začátky podnikání v Indonésii 
určitě nejsou jednoduché. 
Uspět zde není vždy levné. 

Michal Wasserbauer, Cekindo
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tím, že jsou místní lidé stále usměvaví, přátelští 
a vlastně tak trochu bezstarostní. Dále mě vel-
mi překvapilo, jak důležitou roli v každodenním 
životě hraje náboženství. A také to, že je možné, 
aby si lidé vyznávající různá náboženství a žijí-
cí vedle sebe mohli porozumět a žít v porovnání 
se zbytkem světa v relativní harmonii.

 
Jak se v Indonésii podniká? Můžete  
na základě svých zkušeností porovnat 
prostředí pro byznys tam s prostředím 
v České republice?
Indonésie mi stále přijde jako Česko v 90. letech, 
kdy se otevřel trh a bylo možné začít podnikat 
takřka v každém sektoru. Podnikání je stále spja-
té s množstvím administrativy a legislativních 
změn. Byznys tu vychází především z osobních 
kontaktů a vztahů. Obvykle tedy nestačí pou-
ze jednou přijet s vidinou okamžitého úspěchu, 
ale je nezbytné lokálního partnera nejdříve po-
znat a vybudovat vztahy. A pak už jde všech-
no  rychle.

Začátky podnikání v Indonésii určitě nejsou 
jednoduché. Uspět zde není vždy levné. Je tře-
ba se obrnit trpělivostí a hlavně překonat ně-
které námi zažité podnikatelské zvyklosti, které 
máme z domova. Na druhou stranu výsledky bu-

dou o to zajímavější, jestli-
že vytrváte, protože ostatní 
to vzdají.

Můžete posoudit, jak 
vstřícné je tamní prostře-
dí pro menší exportéry?
Myslím, že nejdůležitěj-
ším faktorem úspěchu není 
ani tak velikost společnos-
ti jako spíše zkušenost se 
samotným exportem a pak 
místní či regionální refe-
rence, která může počáteč-
ní vyjednávání s  místním 
partnerem výrazně zkrátit. 
Důležité je si indonéský trh 
předem detailněji nastu-
dovat. A pokud se chystáte 
přijet či se zúčastnit něja-
kého veletrhu, je dobré si 
obchodní cestu dobře na-
plánovat. Rozhodně nedo-
poručuji spoléhat na to, že 
ty správné firmy za  vámi 

PRÁVNÍ 
OCHRANA 

V INDONÉSII NENÍ 
ZROVNA IDEÁLNÍ.

EXPORT JOURNALZKUŠENOSTI



přijdou samy a budou rozu-
mět vašim obchodním ma-
teriálům, které máte připra-
vené pro jiné regiony.

Na co především by si 
z vašeho pohledu měl dát 
pozor exportér, který chce 
v zemi uspět a chystá se 
vstoupit na místní trh?
Nejprve je asi potřeba roz-
lišit přímý a nepřímý vstup 
na  místní trh. Pokud uva-
žujete o  přímém vstupu 
a chcete v Indonésii založit 
společnost, není dobré ten-
to krok podcenit. Proces za-
ložení společnosti vyžaduje 
nemalé úsilí, čas a v nepo-
slední řadě také finanční 
prostředky. Je třeba zvolit 
správného místního part-
nera, který pomůže spo-
lečnost založit a podrobně 
vysvětlí všechna nařízení 
a věci související se zahra-
ničním kapitálem.

Hledáte-li lokálního 
partnera pro zastupování, 
určitě se vyplatí si ho před 
podpisem smlouvy prově-
řit. V Indonésii se v mnoha 
oborech před samotným 
prodejem vyžaduje nejprve 
registrace zboží. Ta může 
být provedena pouze pod 
hlavičkou jedné firmy a je 
pouze lokální. Tato firma 
tím de facto získává určitou 
formu exkluzivity, i  přes-
to, že s  ní český exportér 
žádnou exkluzivní smlou-
vu nepodepsal. Tato regis-

trace platí od tří do pěti let podle druhu zboží 
a pro exportéra je velmi složité a nákladné se 
z ní vyvázat bez oficiálního schválení od lokál-
ního partnera, pod kterým je zboží registrováno. 
I pro takové situace existují určitá řešení, je ov-
šem dobré o nich přemýšlet už před samotnou 
registrací.

V neposlední řadě by společnosti, které v zemi 
plánují nějaké projekty, měly myslet také na to, 
aby v  jejich rozpočtu nechyběla rezerva vy-
hrazená na náklady související s legislativní-
mi náležitostmi při samotné montáži. Mám tím 
na mysli například cla, pracovní víza atd. Tyto 
položky rozhodně nemusí být zanedbatelné.

Jak je tomu s vyspělostí právního  
prostředí v zemi?
Právní ochrana v  Indonésii není zrovna ide-
ální. Proto se vyplatí pečlivě zvážit a prověřit 
každé partnerství, protože případné budoucí 
spory jsou během na dlouhou trať s nejasným 
výsledkem. Stejné to je s registrací obchodních 
značek. Tu se vyplácí provést v předstihu, který 
ovšem hodně firem nakonec odradí věc vůbec 
řešit. Hezkým příkladem za všechny je případ 
největšího světového prodejce nábytku společ-
nosti IKEA, která prohrála spor o používání své 
obchodní značky v Indonésii ve prospěch míst-
ního výrobce nábytku.

Obecně se indonéská legislativa od  té naší 
dost liší, a tak zahraniční firmy často vkládají 
do smluv i poznámku, že se všechny případné 
spory budou řešit právem jiné země. Například 
singapurským, které je naší legislativě blíže 
a současně je přijatelné pro Indonésany.

Existuje nějaký rys indonéského chování, 
jednání a způsobu života, kterým by se 
podle vás mohli či měli lidé v Evropské unii 
inspirovat?  
Určitě to je onen každodenní úsměv na  tváři 
a  pozitivní způsob myšlení, který jim přináší 
větší radost do života.
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V Ý VOZCŮM POMÁHÁ 
STABILNÍ ZAHRANIČNÍ 
POPTÁVKA I  KURZOVÉ 
PROSTŘEDÍ
Rok 2015 byl pro českou ekonomiku rokem výjimečným. 
Hospodářský růst měřený reálným HDP dosáhl 
4,3 procenta a byl nejrychlejší od roku 2007. Loňský 
rok tak znamenal definitivní překonání předkrizové 
ekonomické úrovně. Letos sice dynamika hospodářského 
růstu zpomalí, zejména kvůli meziročně nižšímu objemu 
evropských peněz. I tak ale očekávaný růst přes dvě 
procenta bude dostatečně silný na to, aby se udržela dobrá 
nálada českých firem i domácností.

EXPORT JOURNALKOMENTÁŘE, NÁZORY, STATISTIKY



Charakteristickým 
rysem loňského 
roku byla stabilita 
zahraniční poptáv-
ky u  našich klíčo-

vých obchodních part-
nerů, zejména eurozóny, 
a  v  důsledku intervenč-
ního režimu ČNB poklid-
ný kurzový vývoj. Přeby-
tek bilance zahraničního 
obchodu (v národním po-
jetí) dosáhl v  roce 2015 
rekordních 149,1 mld. Kč, 
což znamenalo meziroč-
ní zlepšení o  3,1 mld. Kč. 
Tempo růstu vývozů do-
sáhlo 6,5 procenta, dovozy 
se zvýšily o 6,7 procenta. 
Nejvýznamnější exportní 
destinací byla i v loňském 
roce Evropská unie s podí-
lem 84 procent, respektive 

eurozóna, kam vloni smě-
řovalo 65,3 procenta všech 
exportů. Z  individuálních 
zemí je jedničkou Němec-
ko s podílem 30,1 procen-
ta na  našich exportech. 
Exportérům jako celku se 
povedlo překonat problé-
my související s  ruský-
mi sankcemi, i  když sa-
motné vývozy do  Ruska 
spadly během roku 2015 
o 32,6 procenta.

České hospodářství 
vloni profitovalo z kom-
binace několika jednorá-
zových faktorů. Prvním 
z nich byla poslední mož-
nost dočerpat evropské 
prostředky z  programo-
vého období let 2007 až 
2013, což se projevilo ze-
jména v infrastrukturních 

Jan Vejmělek
hlavní ekonom 
Komerční banky
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investicích. Výsledkem byl 
mimo jiné růst inženýr-
ského stavitelství, které 
si vloni připsalo 16,4 pro-
centa. Díky tomu staveb-
nictví jako celek vykázalo 
druhý rok v řadě růst, vlo-
ni o 5,5 procenta. Druhým 
významným fenoménem 
roku 2015 byly dramatic-
ky klesající ceny pohon-
ných hmot v  souvislosti 
s propady cen ropy na svě-
tových trzích. Levnější po-
honné hmoty vedly ve vý-
sledku ke zvýšení volných 
disponibilních prostředků 
domácností i  firem. Díky 
druhé vlně poklesu cen 
ropy a  pohonných hmot 
na přelomu loňského a le-
tošního roku bude tento 
faktor českou ekonomiku 

stimulovat v průběhu roku 2016, ze-
jména v jeho první polovině.

Růst je postaven na  stabilních 
základech díky tomu, že se může 
spolehnout na  silnou domácí po-
ptávku. Investiční aktivita a  spo-
třeba domácností dosáhly v  loň-
ském roce nejrychlejších růstových 
temp od roku 2007. Z hlediska tvor-
by hrubé přidané hodnoty byl i loň-
ským tahounem průmysl, jehož pro-
dukce v reálném vyjádření vzrostla 
o 4,4 procenta. K růstu průmyslové 
výroby nejvíce přispěl automobilo-
vý průmysl, který vzrostl o 11,5 pro-
centa, dále výroba pryžových a plas-
tových výrobků, která si polepšila 
o 9,8 procenta, a kovodělný průmy-
sl s růstem o 6,7 procenta. Naopak 
pokles cen energetických komodit 
a výpadek elektrárny v Dukovanech 
se negativně odrazily v  odvětvích 
výroby a  rozvodu elektřiny, plynu, 
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tepla a  klimatizovaného 
vzduchu, jehož výstup vlo-
ni klesl o 2,2 procenta. Ne-
dařilo se ani chemickému 
průmyslu, jehož produkce 
se propadla o 5,7 procenta, 
těžební průmysl pak po-
klesl o 1,7 procenta. 

Silný hospodářský růst 
se projevuje na trhu práce 
v podobě tvorby pracov-
ních míst, a tedy snižují-
cí se nezaměstnanosti. Ta 
po sezonním očištění kle-
sala po celý rok 2015. Míra 
nezaměstnanosti dle meto-
diky ILO dosáhla v závěru 
loňského roku osmiletého 
minima ve výši 4,5 procen-
ta a společně s německou 
nezaměstnaností patřila 
k  nejnižším v  rámci celé 
Evropské unie. Meziroč-
ně tak byla nižší o 1,3 pro-
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centního bodu. Míra zaměstnanosti 
naproti tomu dosáhla nejvyšší úrov-
ně od  počátku časové řady v  roce 
1993, když činila 70,8 procenta. Míra 
nezaměstnanosti je již tak nízká, že 
začala být v průběhu roku 2015 pa-
trná akcelerace růstu nominálních 
mezd, a díky nízké inflaci byl zřejmý 
i trend v růstu reálných mezd. Růst 
disponibilních příjmů domácností se 
v kombinaci s vysokou spotřebitel-
skou důvěrou promítl do  vzestupu 
maloobchodních tržeb. Ty se za celý 
loňský rok zvýšily bez motoristic-
kého segmentu reálně o 5,9 procen-
ta. V motoristickém segmentu činil 
loňský růst tržeb v reálném vyjádře-
ní dokonce 11,5 procenta. Celý sek-
tor služeb si pak za rok 2015 připsal 
v  reálném vyjádření 2,6 procenta; 
na růstu se přitom podílela všechna 
odvětví služeb.

Z pohledu cenového vývoje byl 
rok 2015 ve znamení nízké inflace 
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ZAOSTŘENO NA OBCHOD 
SE ZEMĚMI ASEAN

Zahraničně-obchodní výměna se 
Sdružením národů jihovýchodní Asie 
zaznamenala od  roku 1999 do  roku 
2015 obrovskou dynamiku. Celkový 
objem českých vývozů do této oblas-
ti narostl téměř čtyřnásobně, když 
se tam v  loňském roce vyexportova-
lo zboží za téměř 23 miliard Kč. Nej-
významnějším exportním teritoriem 
byl Singapur (s  celkovým objemem 
vývozů ve výši 5,9 mld. Kč), následo-
vaný Malajsií (4,6 mld. Kč), Thajskem 
(4,0 mld. Kč) a Indonésií (3,2 mld. Kč). 
Faktem ovšem je, že bilance českého 
zahraničního obchodu je se sesku-
pením ASEAN výrazně pasivní – loň-
ský schodek činil téměř 80 mld.  Kč. 
Celkový objem dovozů z  této oblas-
ti do  Česka totiž činil 102 mld. Kč. 
Oproti roku 1999 se tak objem im-
portů zvýšil téměř osmkrát. Nejvíce 
se vloni dovezlo z Thajska (29,9 mld. 
Kč), Malajsie (24,6  mld. Kč), Sin-
gapuru (15,8  mld.  Kč) a  Vietnamu 
(16,2 mld. Kč).

a  desinflačního trendu, 
když prosincový meziroč-
ní růst spotřebitelských 
cen činil pouhých 0,1 pro-
centa. Celoroční inflace 
ve výši 0,3 procenta byla 
nejnižší od  roku 2003 
a  druhá nejnižší v  histo-
rii. Za  nízkým cenovým 
vzestupem stál zejmé-
na pokles cen pohonných 
hmot a  potravin. Naopak 
jádrová inflace reflektova-
la sílící domácí poptávku 
a  postupně se vyšplhala 
až k  zhruba 1,5  procenta 
v závěru loňského roku.

Příznivý makroekono-
mický obrázek se projevil 
i na kurzovém vývoji. Bě-
hem první poloviny roku 
2015 měla koruna vůči 
euru tendenci posilovat, 
druhá polovina roku pak 
byla ve znamení stabilní-
ho kurzového vývoje. Posi-
lování koruny pod úroveň 
27,00 CZK/EUR totiž brá-
nila centrální banka auto-
matickými intervencemi. 
Ty byla nucena ČNB za-
čít aktivně využívat zhru-
ba od poloviny roku s cí-
lem ubránit svůj kurzový 
 závazek. 

Česká ekonomika by 
letos měla na loňské pří-
znivé trendy navázat. 
Po loňském mimořádném 
vzestupu o  4,3 procenta 
bude ten letošní zhruba 

o dva procentní body nižší. Nicmé-
ně i tak nad úrovní růstu potenciál-
ního produktu. Tuzemské hospodář-
ství by i letos mělo stát na stabilní 
poptávce ze zahraničí podporované 
stabilní měnou. Hlavním růstovým 
faktorem bude opět domácí poptáv-
ka. Primárně díky snižující se neza-
městnanosti a  růstu mezd to bude 
spotřeba  domácností.
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Thajsko, Malajsie 
nebo Indonésie po-
važujeme hlavně 
za exotické dovolen-
kové destinace. Jak 

je vnímáte vy? 
Jako bankéřka je považuji 
za  země plné obchodních 
příležitostí pro exportéry. 
Koneckonců naši klien-
ti, zejména z korporátních 
segmentů, s nimi také čas-
to obchodují. A pak je tu sa-
mozřejmě i osobní rovina – 
jsou to destinace, kde jsem 
prožila spoustu pěkných 
zážitků. 

Co byste doporučila těm, 
kdo mají do těchto zemí 
namířeno? 
Rozhodně je dobré si kro-
mě platební karty vzít s se-
bou i hotovost – především 

PL ATBY DO 
JIHOV ÝCHODNÍ 
ASIE 
Mnoho českých exportérů a importérů obchoduje se 
zeměmi jihovýchodní Asie. V jakých měnách za zboží 
platí, jaká specifika mají platby do těchto zemí, na co si dát 
pozor a jaké podnikatelské obory jsou v nich zastoupeny? 
V rozhovoru pro Export Journal odpovídala na tyto a další 
otázky Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro transakční 
a platební služby v Komerční bance.
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americké dolary a  eura. 
Na  místě je pak možné smě-
nit je za domácí měnu. Napří-
klad v Thajsku se platí v thaj-
ských bahtech, které lze ale 
získat v  místních směnár-
nách za americké dolary. Opro-
ti tomu třeba na Srí Lance je 

možné častěji platit i malé 
částky platební kartou. Pe-
níze v místní měně je mož-
né vybrat z  bankomatů, 
jejich síť je zde velmi roz-
sáhlá, nebo vyměnit v ban-
ce. Směna na místní měnu 
je tam možná pouze v  li-
cencovaných bankovních 
pobočkách. Informace, zda 
má pobočka licenci, je uve-
dena na vstupních dveřích. 

Klienti mohou platit například 
v thajských bahtech.
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Jak to na takové pobočce místní  
banky vypadá? 
Osobní zkušenost nemám, takže čerpám ze zá-
žitků mé kolegyně, která potřebovala směnit 
americké dolary na srílanské rupie, a navštívila 
tedy jednu z tamních bank. Kvůli směně vyplni-
la tamní bankéřka zhruba pět formulářů, načež 
se zvedla a i s penězi a pasem mé kolegyně ně-
kam bez vysvětlení odešla. Když vidíte, jak váš 
pas a peníze mizí do neznáma, rozhodně vám to 
výrazně zvýší hladinu adrenalinu. Naštěstí vše 
dobře dopadlo a kolegyně dostala pas zpět spolu 
s vyměněnými penězi. 

Vraťme se k bankovním platbám. V jaké 
měně klienti nejčastěji posílají peníze 
do zemí jihovýchodní Asie? 
Přestože Východní Timor je jedinou z tamních 
zemí, kde je národní měnou americký dolar, 
právě v dolarech a eurech platby nejčastěji pro-
bíhají. Poměr mezi dolary a eury je přitom vy-
rovnaný – padesát na padesát. Platby z Česka 
nejčastěji směřují do Vietnamu, Singapuru, Ma-
lajsie a Thajska. 

Mohou klienti posílat platby i v národních 
měnách jednotlivých států? 
Samozřejmě. V nabídce máme i tzv. „exotické“ 
měny, a tak klienti mohou platit například v thaj-

ských bahtech, filipínských 
pesech, singapurských do-
larech apod. Platby v těch-
to měnách je nutné za-
dat na  papírovém příkazu 
na pobočce Komerční ban-
ky. Výjimkou jsou platby 
do Barmy a Laosu – barm-
ský kyat a laoský kip v na-
bídce naší banky  nejsou. 

Jak často využívají 
klienti platbu v místních 
měnách? 
Spíše zřídka, jedná se o de-
sítky plateb ročně – nejčas-
těji v thajských bahtech či 
indonéských rupiích. Přes-
tože pro platby v těchto mě-
nách není nutné mít cokoli 
specificky sjednáno, klienti 
je příliš nevyužívají. 

Existují nějaká specifika, 
která se vážou k platbám 
do těchto zemí? 
Nic takového není. Na plat-
by v  amerických dolarech 
se vztahují obecná pravi-
dla bez ohledu na to, zda jde 
o dolarovou platbu do Spo-
jených států nebo třeba 
do  Thajska. Musí tedy být 
vždy uveden správný a úpl-
ný název příjemce platby, 

Zastoupení 
Société Générale 
nalezenete
i ve Vietnamu 
v Hanoi.

Příklad vyplnění dlouhého jména příjemce 
platby v aplikaci MojeBanka Business
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stejně jako jeho adresa včetně ulice, 
čísla domu, města, poštovního smě-
rovacího čísla, státu apod. Ovšem je 
známo, že občané ze zemí jihovýchod-
ní Asie mají více jmen, občas tedy ne-
musí stačit ani 35 znaků v příslušném 
políčku. V takovém případě je možné 
pro vyplnění jména využít následující 
pole, například pro ulici, město či PSČ. 
Je opravdu důležité, aby platba obsa-
hovala kompletní jméno příjemce plat-
by. (viz. obrázek - poznámka  redakce)

Jací klienti využívají platby 
do zemí jihovýchodní Asie? 
Největší zastoupení plateb je u klientů 
z korporátního segmentu, po nich ná-
sledují platby od spotřebitelů. Když se 
podíváme na to, jak jsou zastoupena 
různá podnikatelská odvětví, tak se to 
liší stát od státu. Například v Singa-
puru je velký podíl reexportu, jsou zde 
zastoupeny především technologické 
společnosti, které se zabývají soft-
warem, zpracováním dat a přesným 
strojírenstvím. Oproti tomu do  Viet-
namu zase nejčastěji směřují platby 
od podnikatelských subjektů, jejichž 
hlavní činností je velkoobchod s ná-
bytkem. Další destinací, kam z Česka 
platby často směřují, je Thajsko – vý-

znamné je zastoupení potravinářské-
ho a zbrojního průmyslu. Za zmínku 
stojí i Malajsie, která je považována 
za  vyspělý trh a  v  posledních třech 
letech zde český export rychle ros-
te. Velký podíl na tom mají transfery 
mezi podnikatelskými subjekty zabý-
vajícími se zdravotnickou technikou 
a nábytkem. 

Société Générale má své zastou-
pení v mnoha zemích světa. Jak je 
tomu v jihovýchodní Asii?
Ani v této oblasti Société Générale ne-
chybí, zastoupena je tam již dlouho. 
Například v Singapuru byla otevřena 
pobočka SG již v roce 1979, singapur-
ské dolary jsou odesílány prostřed-
nictvím DPS Bank. Na další pobočku 
můžete narazit v Thajsku, konkrétně 
v Bangkoku, jedná se o pobočku pod-
řízenou Singapuru. Při odesílání a při-
jímání plateb z  Thajska velmi úzce 
spolupracujeme především s  Bang-
kok Bank, Krung Thai Bank či Siam 
Commercial Bank. Další pobočka So-
ciété Générale je ve Vietnamu v Hanoi. 
Obecně lze říci, že v rámci platebního 
styku spolupracuje Komerční banka 
v této oblasti především s domácími 
 bankami.
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V některých jurisdikcích 
regionu jihovýchodní 
Asie, typicky v  Indoné-
sii, je u  určitého typu 
smluv v  rámci exportu 

do  země vyžadován překlad 
do místního jazyka. Absence 
této věci je poté sankcionová-
na. Ve Vietnamu dochází k re-
strikci devizového styku. Také 
je tam nutné v případě přímé 

Asociace jihovýchodních asijských národů, tzv. 
ASEAN, je sice skupina zemí, které v tomto sdružení 
fungují společně, ovšem fakticky jsou velmi 
rozdílné. Nelze ani říci, že by existoval společný 
jmenovatel těchto států.

PRÁVO V ASEANU? 
VŠECHNO JE JINAK

investice konvertovat pení-
ze do vietnamských dongů 
a zároveň je omezeno vy-
plácení dividend mimo vi-
etnamské území (což platí 
i pro některé z dalších zemí 
oblasti). V  určitém typu 
byznysu vůbec nemohou 
fungovat zahraniční spo-
lečnosti, například v  in-
donéském  zdravotnictví. 

EXPORTÉŘI ČASTO 
NEVĚDÍ, NA CO BY 

SE MĚLI ZEPTAT, 
UPOZORŇUJE 

JAN LINDA
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A  tak dále. Toto jsou jen 
některé případy zvláštnos-
tí právních řádů zemí ASE-
AN. Kromě toho, že oproti 

našemu právu zde existuje 
celá řada odlišností, je dů-
ležité si rovněž uvědomit, 
že legislativu jednotlivých 
států rozhodně nelze pova-
žovat za jednotný systém. 

„Transakce, které jsme 
realizovali v  jednotlivých 
zemích ASEAN, to ukáza-
ly jasně. Například ve  Vi-
etnamu téměř do  všeho 
významně zasahuje stát, 
existuje tu povolovací re-
žim na celou řadu věcí, fi-
nancování může probíhat 
pouze prostřednictvím vi-
etnamských bank, zajiš-
tění mohou poskytovat 
zase jen vietnamské ban-
ky atd.,“ popisuje Jan Lin-
da. „Na druhou stranu třeba 
v Indonésii je stále patrný 
obrovský vliv Nizozemska, 
které zde mělo nadvládu 
v  koloniálním období. In-
donéské právo je tedy za-
ložené na  nizozemském 
občanském zákoníku a do-
plněné některými indo-
néskými zákony,“ vysvět-
luje advokát.

Zajímavým případem je 
i  Singapur, který je typic-
kým reprezentantem „com-

mon law“ systému, což je v podstatě 
britské právo, navíc s obrovským vli-
vem soudních precedentů. Znamená 
to, že v situaci, kdy singapurští soud-
ci váhají, nechají se inspirovat rozho-
dováním britských soudů. 

Pro exportéry je tedy situace 
v  zemích ASEAN obtížná. Jak uka-
zují zkušenosti společnosti White & 
Case, čeští exportéři vyvíjejí maxi-
mální úsilí na to, aby se jim po ob-
chodní stránce podařilo uspět. Tedy 
aby získali zákazníka, umístili na trh 
své produkty atd. Na to pochopitelně 
vynakládají spoustu času, energie 
a také peněz. „V určité chvíli by ale 
do celého procesu měli zapojit také 
právní expertízu,“ upozorňuje Jan 
Linda, který však zároveň dodává, 
že někdy už exportéři nejsou ochot-
ní tento krok udělat. Mají totiž pocit, 
že času a peněz utratili dost. Fakt, že 
z hlediska právního povědomí mají 
exportéři co zlepšovat, přitom platí 
obecně.

Investiční prostředí 
a nastavení smluvních vztahů
Podle Jana Lindy by se exportéři měli 
zaměřit především na dvě hlavní ob-
lasti. První je investiční prostředí. 
Jsou tím myšlena pravidla pro in-
vestice, tedy fakt, jak to v zemi vlast-
ně funguje. „Jde o to, jestli může vý-
vozce například z  České republiky 
jen tak přijít a říct: ‚Já tu teď založím 
společnost nebo začnu podnikat.‘ Je 
to prostě právní rámec,“ vysvětluje 
Jan Linda. 

Tuto věc není dobré podceňovat. 
Jednak proto, že nevyužije-li exportér 
všech možností, které lokální práv-
ní řád poskytuje, připravuje se tím 

Pro exportéry je situace  
v zemích ASEAN obtížná. 
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o  možnost něco pozitivního získat. 
A pak také proto, že v případě zane-
dbání této věci hrozí riziko následných 
právních sporů, riziko pokut či jiných 
sankcí. Jak zdůrazňuje Jan Linda, 
platí, tak jako v ostatních oblastech 
života, že prevence je vždycky levněj-
ší než léčba. „Snažíme se naše klien-  
ty přesvědčit, aby získali maximum 

informací předtím, než na  daný trh 
vstoupí. Aby věděli, do  čeho jdou, 
jaká jsou rizika a jak je případně oše-
třit. Protože ve chvíli, kdy už projekt 
běží, jsou ztráty pochopitelně vždy 
větší,“ konstatuje Jan Linda. A uvá-
dí příklad české firmy, která v někte-
rých zemích přišla o licenci, protože 
nebyla připravená na možná rizika. 
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Navíc musela řešit i spory 
s místní samosprávou, což 
v těchto zemích bývá také 
relativně časté. 

Zcela zásadní je na-
příklad rozhodnutí, jakou 
strukturu má mít daná in-
vestice. To znamená, pů-
jde-li o  přímou investici, 
dále zda to bude přímá in-
vestice české společnosti 
do nějaké zahraniční, jestli 
koupit místní firmu, také 
zda společností, která na-
kupuje, má být česká anebo 
spíše firma z  regionu atd. 
Toto rozhodnutí je důležité 
například z hlediska daňo-
vého režimu. Pokud třeba 
exportér bude chtít zisky 
z obchodu převést do Čes-
ké republiky, hrozí mu, že 
bude muset zaplatit sráž-
kovou či jinou daň. Je ale 
možné peníze převést přes 
jinou zemi v regionu, napří-
klad v Indonésii se používá 
transfer přes singapurskou 
společnost, a díky tomu je 
výsledný zisk vyšší. Také 
je vždy lepší investici pro-
vést přes společnost, která 
má v dané zemi uzavřenou 
smlouvu o zamezení dvojí-
mu zdanění.

Druhou důležitou oblas-
tí je vedle investičního pro-
středí problematika nasta-
vení smluvních vztahů se 

zákazníkem či s protistranou, kterou má expor-
tér v konkrétní zemi. Je to tedy otázka smluvní-
ho zakotvení. Často se stává, že čeští exportéři 
v Asii používají smlouvy, které mají v rámci ČR, 
popřípadě ve vztahu ČR a SR. A mají pocit, že 
výborně fungují. Jak ale ukazují zkušenosti, je 
to pocit zcela neopodstatněný. Exportéři ho totiž 
mají obvykle jen do doby, než se vyskytne první 
problém.

Pro každého vývozce je největší problém 
volba práva, kterým se má smlouva řídit. Podle 
Jana Lindy často dochází k situacím, kdy čes-
ký exportér chce smlouvu podle českého práva 
a například indonéský dovozce podle toho in-
donéského. Výsledkem bývá kompromis, a sice 
volba práva třetí země. „Jenže mnohdy v tako-
vém případě smluvní strany nemají představu, 
co přesně to pro ně vlastně znamená,“ varuje 
Jan Linda.

Právník doma i v teritoriu
Podle advokáta White & Case by měl český ex-
portér využívat jak služeb právníka v teritoriu, 
kde se chystá působit, tak také v České republice.  
Vývozci často konzultují pouze s  právníkem 
v exportním teritoriu, což s sebou nese velké 
riziko. Kromě toho, že komunikace právníka 
s neprávníkem je vždycky obtížná, se důležité 
věci mohou „ztratit v překladu“. Exportéři také 
často nevědí, na co všechno by se měli zeptat, 
a  i  s  tím jim tuzemský právník může pomo-
ci. Příkladem je existence průmyslových zón, 
ve kterých nejenže bývají různé právní a da-
ňové režimy, ale tato odlišnost může fungovat 
i v rámci jedné země. Někde může být nulové 
zdanění dividend, jinde nulová cla atd. Tyto 
podmínky se z ČR zjišťují obtížně, nicméně dů-
ležitá je už možnost být v kontaktu s někým, 
kdo si je této skutečnosti vědom.   
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„SMART“  
AUTORIZACE U KB
Jednou z nejzásadnějších bankovních inovací poslední 
doby je rozšířená aplikace mobilního bankovnictví nové 
generace – Mobilní banka Business. Kromě verze určené 
pro chytré telefony a tablety s operačním systémem iOS 
má nově i verzi pro uživatele přístrojů využívajících 
systém Android. 

Finance obsluhuje prostřednic-
tvím smartphonu již téměř 1 300 
firem. Je vyžadován přehledný 
a  uživatelsky přívětivý systém, 
který je funkční na  více platfor-
mách. Přesně to inovativní Mo-

bilní banka Business splňuje, a je tak 
plnohodnotnou alternativou počítače. 

Kromě standardních funkcí, jako 
jsou okamžitý přehled o  zůstatcích, 
zadávání a  odesílání plateb v  koru-
nách včetně možnosti načtení plat-
by přes QR kód, náhledů na všechny 
typy účtů (běžné, spořicí, termíno-
vané, úvěrové), historie všech účtů, 
správa trvalých příkazů, sdílení infor-
mací s internetovým bankovnictvím 
a v neposlední řadě kompletní správy 
šablon platebních příkazů, přináší no-
vinka i další možnosti. 

Jde například o víceúrovňovou au-
torizaci všech plateb předpřiprave-
ných z  internetového bankovnictví 
MojeBanka, MojeBanka Business, Pro-
fibanka a Přímý kanál (platby, dávky, 
platby s  individuálním FX kurzem), 
kompletní přehled účtů více subjektů 
(společností), automatizované zobra-
zování notifikací přímo v  mobilním 

telefonu nebo tabletu o při-
pravených platbách k auto-
rizaci apod. 

„Komerční banka patří 
mezi nejinovativnější české 
banky, což potvrdila spuš-
těním nejmodernější ban-
kovní aplikace pro chytré 
telefony, která podnikate-
lům umožňuje nepřetržitý 
přístup k  firemním účtům 
a jejich obsluhu – v jakém-
koli čase a z jakéhokoli mís-
ta,“ říká Mojmír Prokop, ma-
nažer distribučních kanálů 
a Customer Intelligence. 

Dodává, že aplikaci je 
možné stáhnout v anglické 
i české verzi přes AppSto-
re či Google Play. V průbě-
hu roku 2016 bude k mání 
také pro zařízení s operač-
ním systémem Windows. 

První bankovní aplikace 
pro Apple Watch
Chytré hodinky od  Applu 
se konečně začaly oficiálně 
prodávat i na českém trhu. 
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Na zápěstí můžete 
nosit i novou  
bankovní aplikaci 
Komerční banky.

A pokud si Apple Watch po-
řídíte, můžete na  zápěstí 
nosit i novou bankovní apli-
kaci Komerční banky. Bude-
te díky ní mít perfektní pře-
hled o  svých financích, ať 
už budete kdekoli. Ověříte si 
aktuální zůstatek, zobrazíte 
poslední transakce, blokace 

transakcí platební kartou nebo třeba 
i zjistíte, kde je nejbližší bankomat. 

Základní sadu funkcí své aplikace 
pro hodinky Apple Watch bude Ko-
merční banka dále rozšiřovat. O  tom, 
co přibude, mohou rozhodnout samot-
ní klienti, kteří se zapojí do interakcí 
na sociálních sítích Twitter či Face-
book a  podělí se o  své nápady pod 
hashtagem #kbwatch. 

Nová aplikace je bezplatně k dispo-
zici v AppStore – následně je možné 
zprovoznit ji přímo v Mobilní bance 
instalované na  telefonech iPhone 5 
a novějších s verzí operačního systé-
mu iOS 9.2. Po přihlášení vyberte po-
ložku „Apple Watch“, zvolte konkrétní 
účet a svou volbu potvrďte heslem. 
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SPOLEČENSKÁ 
ZODPOVĚDNOST 
JE UŽ DLOUHO 
SOUČÁSTÍ KB
Před dvaceti lety koncept společenské zodpovědnosti 
firem v zemích bývalého socialistického bloku prakticky 
nikdo neznal. Během dvou dekád se ale pohled na tzv.  
CSR (tedy Corporate Social Responsibility) významně 
změnil a dnes se k němu hlásí stále více společností. 
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Navzdory tomu, že je CSR 
v současnosti často probí-
raným tématem, stále ještě 
mnozí tápají v tom, co vlast-
ně zahrnuje. „Ve zkratce by 

se dalo říci, že jde o takové cho-
vání firmy a jejích zaměstnanců, 
které má pozitivní dopad na spo-

SPOLEČENSKÁ 
ZODPOVĚDNOST 
JE UŽ DLOUHO 
SOUČÁSTÍ KB

Soňa Jelínková, 
manažerka CSR, 
Komerční banka

lečnost,“ shrnuje Soňa Jelín-
ková z Komerční banky s tím, 
že rozhodně nejde jen o cha-
ritu. „S takovým zjednoduše-
ním se potýká asi každá fir-
ma, nevyhnuli jsme se mu ani 
v Komerční bance,“  dodává. 

A to i přesto, že společen-
ská odpovědnost je nedílnou 
součástí obchodní strategie 
Komerční banky již řadu 
let a  tvoří základní kámen 
úspěšných vztahů s  klien-
ty, zaměstnanci i  širší ve-
řejností. Banka přitom těží 
z podpory mateřské Société 
Générale, která má s  CSR 
dlouholeté zkušenosti. 

„Stále pracujeme na tom, 
aby si všichni lidé v  Ko-
merční bance uvědomo-
vali, že jsou součástí CSR. 
A  je jedno, zda zrovna tří-
dí odpad, přispívají Nadaci 
Jistota, nakupují od  odpo-
vědného dodavatele nebo 
uzavírají důležitý obchod 
s klientem, který potřebuje 
financovat technologii šetr-
nější k životnímu prostředí,“ 
říká Soňa Jelínková. 

Byznys pomáhá, soudí vět-
šina manažerů
Podle výzkumu společnosti 
Deloitte z loňského roku věří 
84 procent manažerů CSR 
z jednotlivých zemí ve střed-
ní Evropě, že byznys hraje 
velkou roli při řešení soci-
álních a ekonomických pro-
blémů. Že může chránit pří-
rodní prostředí, podporovat 
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vzdělání a snižovat nezaměst-
nanost. To vše jsou aspekty, 
v nichž společensky odpovědné 
firmy působí. Tři čtvrtiny mana-
žerů navíc vidí velkou příleži-
tost v uvádění „odpovědných“, 
tzv. zelených a solidárních pro-
duktů a služeb na trh. 

V nabídce Komerční banky 
je to patrné například u progra-
mů EuroInovace, EuroPremium 
Young, EuroMuni či EuroEner-
gy, které mají pozitivní dopad 
na  celou společnost a  které 
banka připravuje ve  spolu-
práci s  různými evropskými 
 institucemi. 

Podle zmíněného průzkumu 
se v oblasti společenské zod-
povědnosti nejvíce angažují 
právě společnosti z  finanční-
ho sektoru (banky a pojišťov-
ny). Za nimi následují průmysl, 

V oblasti společenské 
zodpovědnosti se nejvíce 
angažují společnosti 
z finančního sektoru.

stavebnictví, vzdělávání, ja-
derná energetika, IT či třeba 
automobilový průmysl. 

Jako nejčastější metody 
CSR přitom manažeři zmiňo-
vali dobrovolnickou činnost 
zaměstnanců (36 %), komu-
nikaci s  akcionáři (35  %), 
sociální kampaně, etické 
kodexy pro zaměstnance 
či programy na ochranu ži-
votního prostředí (po 29 %). 
Až mezi dalšími možnost-
mi, jak prosazovat koncept 
CSR, byly charitativní a fi-
lantropické aktivity (27 %),  
dále pak například získání 
certifikátů ISO (17 %) či vý-
běr zodpovědných dodava-
telů (16 %). 

Společensky odpověd-
né firmy si pochvalují, že 
jejich aktivity se odráže-
jí i na zvýšení loajality za-
městnanců a jejich zapojení, 
zvýšení reputace v  branži, 
vztahů s  místními komu-
nitami, zlepšení povědomí 
zaměstnanců o  sociálních 
a  environmentálních otáz-
kách či třeba výrazně vyšší 
důvěře samotných klientů.
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Západní Malajsie je rozlehlá část země a její objevování je 
jako báječná hostina, kde na každém kroku můžete ochutnat 
nějakou lahůdku. Kromě rušných měst v čele s metropolí 
Kuala Lumpur tak vyrazte i na zdejší nádherné pláže a objevte 
romantické ostrovy, kde hned po prvním ponoru ke korálovým 
útesům zapomenete na udýchané životní tempo a najdete 
ztracený klid. Můžete se také vydat do tajemných zákoutí 
džungle nebo vystoupat na některý z horských vrcholů. 

ASIJSKÁ PERL A, 
KTERÁ ČEKÁ  
NA OBJEVENÍ
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Vstupní bránou do 
země je Kuala Lum-
pur, na jehož prohlídku 
vám bohatě postačí tři 
dny, během nichž bys-

te měli odškrtnout všechny 
položky ze svého seznamu 
– především návštěvu pro-
slulých věží Petronas Twin 

Towers a KL Tower (jedna 
z nejvyšších volně stojících 
staveb planety).

Kuala Lumpur byl pů-
vodně jen shlukem chatrčí 
v džungli. Dnes ale KL – jak 

Podle místních je 
Kuala Lumpur jedním 
z nejzelenějších měst  
v Asii.

KDE SE UBYTOVAT

Kuala Lumpur 
Ideální je pětihvězdičkový Manda-
rin Oriental, jehož cena je ve srovnání 
s  evropskými podmínkami neuvěři-
telně nízká. Za tři noci zaplatíte kolem 
13 000 korun. 

Georgetown 
Zajímavý je čtyřhvězdičkový stylový 
hotel Museum Hotel Penang v samém 
srdci města.

Langkawi 
Pětihvězdičkový hotel Meritus stojí 
na hlavní třídě, která vede podél moře. 
Kousek od něj je zóna obchůdků a mix 
restaurací od  čínské přes malajskou, 
japonskou až po  indickou. A  pro ty, 
kdo si netroufají na místní kuchyni, tu 
je McDonald’s. 

Přehrát 
video
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se městu přezdívá (čte se „ kej el“) – 
patří k nejoslnivějším asijským me-
tropolím, která se může směle měřit 
se sebevědomými globálními met-
ropolemi. Na půvabu přidává městu 
rovněž všudypřítomná zeleň. Podle 
místních je KL jedním z  nejzeleněj-
ších měst v Asii. 

Kromě návštěvy výškových budov 
byste měli alespoň jednou povečeřet 
a  pobavit se v  pulsující čtvrti Bukit 
Bintang. Skvělý výhled na  město je 
z Heli Lounge, což je heliport promě-

Kuala Lumpur –  
město plné života, 

má dnes téměř dva 
miliony obyvatel

něný v bar. Je to asi to nejvíc „cool“ 
místo ve městě – plošina určená pro 
přistávání vrtulníků totiž nemá žádné 
zábradlí, což celému posezení propůj-
čuje lehce adrenalinovou příchuť. 

Pokud máte chuť navštívit tržiště 
v Chinatownu, můžete, ale připravte 
se na záplavu nekvalitních kopií ka-
belek, opasků či elektroniky. Lepším 
tipem je Central Market, kde je k mání 
hlavně místní, kvalitnější zboží. Před 
odjezdem z KL navštivte také  muzeum 
islámského umění. 
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Penang a ostrov Langkawi
Z  Kuala Lumpuru leťte do  George-
townu, historického hlavního města 
státu Penang, kde se mísí koloniální 
britská a tradiční čínská architektu-
ra. Místní Chinatown má zcela jiné 
kouzlo než stejnojmenná čtvrť v Ku-
ala Lumpuru, rozhodně ji proto nevy-
nechejte – vždyť patří i do seznamu 
světového dědictví UNESCO. 

Toulejte se zdejšími uzounkými 
uličkami, maximálně tak pro jednu 
rikšu, a  odvezte si odsud hedvábné 
látky. V  Queen Street v  Little Indii 
jsou totiž ceny tak nízké, že se tomu 
ani nechce věřit – šest metrů hedvá-
bí pořídíte už od  300 korun. Na  jíd-
lo si po  nákupech zajděte do  Res-
toran Kapitan, kde servírují velmi  
dobré indické pokrmy a zvláště výteč-
nou kuřecí masalu. 

Také na  Georgetown vám budou 
stačit tři dny, pak se lodí přesuňte 

na  ostrov Langkawi. Po  tříhodinové 
plavbě se před vámi odkryjí bílé pláže, 
obklopené senzačními restauracemi, 
v nichž vás dokonale zchladí výbor-
né koktejly. Langkawi je perlou, jejíž 
luxus je dostupný opravdu jen za pár 
korun. Je to sice bezcelní zóna a podle 
mnohých i nákupní ráj, ale při pohledu 
na pláže a moře je škoda ztrácet čas 
na nákupech. Dopřejte si místo toho 
nádherný odpočinek, při němž bles-
kově dobijete baterky. 

Můžete také sáhnout po  některé 
z aktivit, které nabízejí zdejší hotely – 
například projížďku lodí po ostrovech, 
krmení orlů nebo opic či návštěvu kro-
kodýlí farmy. Nebo si můžete najmout 
řidiče a vyrazit na vlastní pěst – na-
víc ušetříte, neboť takoví řidiči jsou až 
o polovinu levnější v porovnání s ho-
telovou nabídkou výletů. A také vám 
jako místní velmi dobře poradí, kam 
se vydat. 

Přehrát 
video
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PRAKTICKÉ TIPY

Let 
Do  Kuala Lumpuru leťte s  Emirates 
přes Dubaj nebo s  Turkish Airlines 
přes Istanbul. Obě aerolinky mají vy-
nikající servis s chutným jídlem (Tur-
kish Airlines nabízejí též velmi dobré 
turecké bílé víno). 

Doprava 
Ve městech jsou ideální autobusy Hop 
On – Hop Off, případně taxíky, jejichž 
ceny jsou v porovnání s ČR poloviční. 
Také metro v Kuala Lumpuru je lev-
né – jízdenka stojí zhruba 12 korun. 
Pokud hodláte cestovat dále, využijte 
laciné letenky (například let z Kuala 

Název Langkawi znamená „červenohnědý orel“, a zde 
žijící orel mořský je také hlavním symbolem ostrova

Lumpuru do Penangu vás může stát 
jen 600 korun).

Místní 
Lidé jsou milí a  usměvaví, rádi vám 
pomohou a  poradí. Všude je nesku-
tečně čisto. Pozor dávejte na doprav-
ní provoz, protože řidiči ne vždy re-
spektují červenou a  chodci nemají 
na přechodech automaticky přednost 
–  ovšem Malajci jezdí celkem opatrně. 

Oděv 
Prakticky v každé restauraci či obcho-
dě jede klimatizace naplno – je dobré 
mít s  sebou lehkou šálu nebo  tričko 
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s  delším rukávem. Jinak to může 
skončit pořádným nachlazením.

Internet 
Wi-Fi připojení je v  každém hote-
lu a  téměř ve  všech restauracích 
a  barech. 

Nápoje 
Dejte si pivo Tiger, které je i pro Čechy 
překvapivě chutné. Ochutnejte také 
šťávy lisované z  čerstvého  ovoce. 

 Ovšem bez cukru, protože v  Malajsii 
ho ve  velkém dávají do  každého fre-
she. Přeslazená je i káva – jestli nesla-
díte, důrazně si ji vyžádejte bez cukru. 

Telefonování 
Vyplatí se pořídit si dobíjecí kartu, 
díky níž jsou místní hovory i  tele-
fonáty do  Evropy výrazně levnější. 
Do  Česka díky ní voláte za  zhruba 
17 korun za minutu a SMS vás bude 
stát 3 koruny. 

Moře na Langkawi v horkých 
letních dnech příliš neosvěží. 
Teplota vody v létě šplhá i přes 
31 stupňů, v zimním období 
většinou neklesne pod 26 stupňů.

EXPORT JOURNALNA CESTÁCH



23
Zdarma ke stažení v

MAGAZÍN 
EXPORT JOURNAL 

V TABLETECH A NA WEBU  
Majitelé iPadů a tabletů s operačním systémem Android si mohou 

magazín Export Journal stáhnout do svých zařízení a pohodlně v něm listovat 
kdykoli a kdekoli. Aktuální číslo najdete ke stažení zdarma v AppStore nebo  

Google Play po zadání hesla „Export Journal“. Kompletní obsah tištěného 
vydání časopisu je v aplikaci doplněn o interaktivní prvky. 

Rovněž internetová verze 
magazínu je obohacena 

o interaktivní prvky. Počítačové  
zobrazení časopisu nabízí 

pohodlnější čtení a především  
orientaci v článcích a tématech.  

Internetovou edici najdete 
na www.exportjournal.cz, kde 

si můžete přečíst i všechna 
starší vydání.



KOPI LUWAK – 
NEJLEPŠÍ KÁVA 
NA SVĚTĚ

Její původ možná 
není úplně nejváb-
nější, přesto je to nej-
lepší a nejdražší káva 
na  světě. Taková je 

cibetková káva Kopi Lu-
wak původem z Indonésie. 
O  tom, jak se vzácná ci-
betková káva rodí, již byly 
popsány stohy papíru. Nej-
zajímavější je ovšem to, že 

kávu nelze vyrábět ve vel-
kém. Jednoduše proto, že 
cibetky se v zajetí odmítají 
živit plody kávovníku. Sbě-
rači tak stále musejí po ci-
betčině trusu a  kávových 
zrnech v něm obsažených 
dlouhé hodiny pátrat na ká-
vovníkových plantážích. 

Proto se každý rok vy-
robí jen několik stovek 

EXPORT JOURNALKOKTEJL



kilogramů kávy, jejíž cena 
díky tomu šplhá notně vyso-
ko. Za kilogram se platí okolo 

tisíce dolarů, což je v přepoč-
tu zhruba 25 000 korun. A po-
kud byste si chtěli dopřát jen 
jeden šálek, zaplatíte za  něj 

ve  Spojených státech asi 50 do-
larů. V  Česku je 100 gramů kávy 
Kopi Luwak k  dostání za  zhruba  
1 500 až 2 000 korun. 

Až si ji budete kupovat, vybírej-
te pečlivě – chuť se totiž liší podle 
toho, z  jaké plantáže Kopi Luwak 
pochází. Někdy může být výrazně 
kořeněná s lehkým nádechem kara-
melu či čokolády, jindy zase může 
připomínat třeba rebarborovou či 
dýňovou marmeládu. 

V Česku je 100 gramů kávy 
Kopi Luwak k dostání za zhruba 
1 500 až 2 000 korun.

Hned pod dvojicí věží Petronasu 
v malajsijském Kuala Lumpuru 
najdete Suria KLCC, nejluxus-
nější obchodní centrum v Asii. 

NEJLUXUSNĚJŠÍ 
NÁKUPY V ASII

Impozantní šestipatrová budova 
byla otevřena v roce 1999 a okamži-
tě se zařadila na  absolutní špičku. 
Návštěva tohoto obchodního domu 

Přehrát 
video
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je podobná procházce po  newyorské 
Páté avenue s tamní exkluzivní nabíd-
kou značek v Barney’s nebo třeba Saks. 

Suria KLCC je všechno možné, jen ne 
obyčejné obchodní centrum. Najdete tu 
přes 320 luxusních značek. Jsou tady 
opravdu všichni, kteří ve  světě přepy-
chu něco znamenají – například Chris-
tian Dior, Louis Vuitton, Miu Miu, Jimmy 
Choo, Ralph Lauren, Calvin Klein, Chanel, 
Armani, Cartier, Versace, Patek Phillipe, 
Marc Jacobs a  spousta dalších. I  proto 
sem každý rok zavítá na 40 milionů lidí, 
což ze Suria KLCC činí jedno z nejrušněj-
ších obchodních center v regionu. 

V  suterénu najdete banky, restau-
race a  supermarkety. Přízemí a  první 
patro je vyhrazeno designérům, druhé 
patro zahrnuje nabídku místních buti-
ků. Ve  třetím patře jsou obchody cílí-
cí na teenagery, ve čtvrtém patře jsou 
opět restaurace, ovšem už v  poněkud 
klidnějším prostředí. Budova je kro-
mě pater rozdělena také do tří sekcí – 
Ampang Mall, Park Mall a  nejnovější 

Ramlee Mall. Právě v posledně jmeno-
vané části je třicítka těch nejvybraněj-
ších a nejzářivějších světových značek 
od  Bulgari přes Cartier, Chanel, Cole 
Haan, Tiffany & Co. až po Versace. 

Ale Suria KLCC není jen centrem pl-
ným luxusních obchodů, ale také zají-
mavou turistickou atrakcí. A to díky pr-
votřídnímu akváriu, které představuje 
podmořský život v  různých koutech 
světa a v němž nechybí ani stometro-
vý skleněný tunel pro blízké setkání se 
žraloky, obřími rejnoky či želvami. Bu-
dete je mít opravdu na dotek. Obchodní 
centrum je navíc spojeno také s umě-
leckou galerií, multikinem nebo kon-
certní síní malajsijských filharmoniků. 

Vyplatí se sem proto vyrazit i během 
krátkého stopoveru v  Kuala Lumpuru. 
Nákupy a  zážitky z  oceanária můžete 
spojit s  návštěvou vyhlídkové plošiny 
v Petronas Twin Towers, pohodu a klid 
pak najdete v přilehlém parku, který je 
vítaným útočištěm zejména pro rodiny 
s dětmi. 

I pouhý pohled na Suria KLCC 
a věže Petronas Towers je luxusní
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Když před šesti lety koupil thajský mili-
ardář Vichai Srivaddhanaprabha anglic-
ký fotbalový klub Leicester City, ťukali si 
mnozí na  čelo. Klub patřil na  ostrovech 
do  suterénu a  fanouškům byl spíše pro 

smích. Teď už se nesměje nikdo – Leicester šo-
koval sportovní svět, když ovládl slavnou Pre-
mier League. 

Vichai Srivaddhanaprabha je zakladatelem 
a šéfem společnosti King Power, která provozu-
je řetězec duty free obchodů. Magazín Forbes ho 
díky jeho jmění ve výši 3,2 miliardy dolarů řadí 
na  deváté místo nejbohatších Thajců. Thajský 
boháč je tak zvyklý hrát v byznysu první ligu, 
a rozhodně nechtěl hrát ve fotbale druhé housle. 

SEN THAJSKÉHO 
MILIARDÁŘE

Před dvěma lety vytá-
hl Leicester po  desetileté 
pauze znovu do  Premier 
League a  v  té letos pro-
vinční celek neuvěřitel-
ně řádil. Od  prvního kola 
školil i  takové týmy, jako 
jsou Tottenham, Arse-
nal, Chelsea, Liverpool či 
Manchester City a United. 
Původním cílem byla zá-
chrana v nejvyšší soutěži, 
ale soubor levných a pod-
ceňovaných hráčů nako-
nec už dvě kola před kon-
cem slavil senzační titul, 
který mu přáli snad všich-
ni fotbaloví fanoušci. 

Ocenili, že Srivaddha-
naprabha neobměnil 
po koupi klubu za horent-
ní sumy celý kádr, ale že 
ho budoval od základů. To 
je velké osvěžení po vlně 
ruských a  arabských mi-
liard, které v  posledních 
letech přitekly do špičko-
vých anglických velko-
klubů. Teď si na  pořádné 
peníze přijde i  skromně 
působící Leicester – ví-
tězství může podle odha-
dů expertů přihrát do klu-
bové pokladny přes pět 
 miliard korun. 
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Nejsou nejvyšší na  světě, ale i  po  šesti letech 
od  otevření se mohou pyšnit úžasným uniká-
tem. Trojici singapurských mrakodrapů spojuje 
ve výšce 200 metrů nad zemí prostorná plošina 

BAZÉN V OBL ACÍCH
zvaná SkyPark s  bary, vy-
hlídkami, běžeckými stez-
kami, zahradami a  obřím 
bazénem, jehož hladina je 

Hotel Marina Bay 
Sands, Singapur

Přehrát 
video
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zarovnaná s  hranou terasy. Dohro-
mady tvoří luxusní hotel Marina Bay 
Sands, který je vyhledávanou domi-
nantou Singapuru, přestože neleží 
přímo v centru města. 

Ostatně kdo by si nechtěl zaplavat 
v  tom asi nejexkluzivnějším bazénu 
na světě se skvělým výhledem nejen 
na  finanční distrikt Marina Bay, ale 
i mnohem dál. Na délku měří 150 me-
trů, což jsou tři klasické bazény za se-
bou, a  to z  něj dělá největší a  nejvý-
še položený venkovní bazén planety. 
Tento primát ještě singapurskému ho-

telu od jeho otevření v roce 2010 nikdo 
nesebral. A nejspíš jen tak nesebere. 

Nápad architekta Moshe Safdieho, 
který se nechal inspirovat domem 
z  karet a  spojil tři mrakodrapy roz-
měrnou plošinou, je lákavý, ale in-
vestičně náročný. Samotná výstavba 
Marina Bay Sands totiž přišla na 5,7 
miliardy dolarů, v  přepočtu 143 mi-
liard korun. Ceny za  ubytování ale 
překvapí, v některém z 2 560 pokojů 
– začínají už na příznivých 400 sin-
gapurských dolarech, což je v  pře-
počtu asi 7 000 korun. 

FILIPÍNSKÉ HAMBURGRY 
DOBÍVAJÍ SVĚT
Vznikl na Filipínách, ale jako lavina se 
šíří do dalších asijských zemí a vlast-
ně i  do  zbytku světa. Jollibee je asij-
skou odpovědí na  celosvětovou ex-
panzi McDonald’s. V roce 1978 začínal 
fastfoodový řetězec s pouhými pěti po-
bočkami, nyní jich má spolu s dalšími 
brandy Chowking, Greenwich, Red Ri-
bbon či Mang Inasal, které v průběhu 
let pohltil, po celém světě přes 3 000. 
To z něj dělá nejrychleji rostoucí asij-
ský restaurační řetězec. 

Nepůsobí přitom jen v Asii, od roku 
1998 je také ve  Spojených státech 
a  v  tomto či příštím roce se chystá 
i ke vstupu do Austrálie, Kanady, Itá-
lie či Velké Británie. Mimochodem – 
jen letos plánuje Jollibee 330 nových 
 poboček. 

Pod úspěchem Jollibee je podepsán 
zakladatel firmy a stále i její výkonný 

ředitel Tony Tan Caktiong. Původně 
prodával zmrzlinu a  postupně přidá-
val hamburgery, hranolky, smažená 
kuřata a  další jídla. Pod jeho taktov-
kou takto krok za  krokem vyrostla 
jedna z nejobdivovanějších asijských 
společností. I  proto v  roce 2004 zís-
kal titul světového podnikatele roku 
od  společnosti Ernst and Young, a  to 
zcela zaslouženě. 
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TIRÁŽ

VÍTE,  ŽE.. .? 
FUNGOVÁNÍ 
POTRUBNÍ 
POŠT Y UKONČILY 
E-MAILY

Když museli bankovní úředníci 
v minulosti rychle dopravit jakékoli 
papíry v rámci banky, sáhli jednodu-
še po potrubní poště. Automatický 
systém jim totiž zaručoval snadnou 

komunikaci v době, kdy ještě neexisto-
valy mobily a počítače. Při použití stačilo 
zadat cílovou stanici, dát do pošty náboj 
s dokumenty a pak už jen zásilku odeslat. 

V  současné budově Komerční banky 
na  Václavském náměstí fungovala po-
trubní pošta už za první republiky. Od té 
doby přečkala mnoho proměn času a ješ-
tě před sedmi lety naplno fungovala. Na-
víc spolu s rekonstrukcí celého objektu 
banky prošla rovněž náročnou renovací, 
a přestože je nyní potrubní pošta odsta-
vená a zakonzervovaná, má stále velmi 
moderní podobu se dvěma vzájemně pro-
pojenými okruhy.

Nicméně vzhledem k tomu, že v sou-
časnosti probíhá prakticky veškerá ko-

munikace elektronicky, pozbyla 
potrubní pošta smysl. Je ovšem 
plně elektronická a její provoz 
by bylo možné v případě potře-
by obnovit. Bylo by jen nutné 
vyměnit počítačové kompo-
nenty. Jednou ročně také pro-
chází potrubní pošta pravidel-
nou revizí. 

Pokud by vás zajímalo, jak po-
trubní pošta vypadala, jsou její 
stanice ještě k vidění v prosto-
rách budovy Komerční banky. 
Ačkoli podobné systémy půso-
bí jako anachronismus, v někte-
rých organizacích má potrubní 
pošta stále své pevné místo. 
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Adresa: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P. O. 
BOX 839, Česká republika
Informační linka KB: 800 521 521, pro volání 
ze zahraničí: +420 955 559 550

Kontakt na Global Transaction  
Banking KB 
Markéta Krýslová, manažerka GTB KB, tel.: 
+420 955 541 550  
e-mail: marketa_kryslova@kb.cz 
Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1 

Dotazy a připomínky můžete do KB zaslat 
i elektronicky na e-mailovou adresu: 
mojebanka@kb.cz.
www.kb.cz

KONTAKT NA 
KOMERČNÍ BANKU

Motto ASEAN:
„One Vision, One Identity, One  
Community“

Den ASEAN
8. srpen

Vybrané kontakty:
Sekretariát vedení ASEAN a Průmy-
slová a obchodní komora ASEAN
ASEAN Secretariat
Jl. Sisingamangaraja 70A
Jakarta 12110, Indonesia
Tel.: +62 21 7262991, +62 21 7243372
E-mail: public@asean.org
www.asean.org

Centrum pro energetiku
ASEAN Centre for Energy (ACE)
ACE Building
Directorate General of Electricity and 
Energy Utilization Complex
Jl. H. R. Rasuna Said, Block X-2, Kav. 7–8
Kuningan, Jakarta 12950
Indonesia
Tel.: +62 21 527 9332
E-mail: secretariat@aseanenergy.org
aseanenergy.org

Centrum rozvoje zemědělských 
družstev
ASEAN Centre for the Development of 
Agricultural Cooperatives (ACEDAC)
The State Ministry Of Cooperatives 
And Small and Medium
Enterprises The Republic Of Indonesia
Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. 3–5 
Jakarta Selatan
Indonesia
Tel.: +62 21 5290 2014, +62 21 5290 2014
E-mail: adrilapradja@yahoo.co.id

INFORMACE K ASEAN

Centrum pro biologickou diverzitu
ASEAN Centre for Biodiversity (ACB)
3F ERDB Bldg. Forestry Campus
College Laguna, 4031, Philippines
Tel.:  +63 49 536-2865
www.aseanbiodiversity.org

Svaz automobilového průmyslu
ASEAN Automotive Federation 
F-1-47, Block F, Jalan Pju 1A/3
Taipan Damansara 2, Parcel 1
47301 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan 
Malaysia, Tel.:  +603 7843 9947
E-mail: secretariat@asean-autofed.com
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