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v posledních letech svět zezele-
nal. Na čistou, tzv. zelenou ener-
getiku vynakládají nejvyspělejší 
země světa každý rok stovky mi-
liard dolarů. Česko za tímto tren-

dem zatím zaostává, nicméně se ob-
jevují první vlaštovky. Moderní, čisté 
technologie totiž nabízejí zajímavé 
příležitosti pro tradiční odvětví, na-
příklad strojírenství. 

O tom ostatně svědčí úspěch čes-
kých firem s dobrým renomé po  celém 

světě. Chrudimská Siag, ostravská 
Smart Heating Technology, českobu-
dějovická Kaska a  další společnos-
ti vyvážejí prakticky veškerou svou 
produkci. I Česko by si zasloužilo svůj 
boom zelených technologií. Proč? Při-
náší práci a posiluje ekonomický růst. 
Věděli jste třeba, že vládní program 
Zelená úsporám přinesl zemi 19 tisíc 
pracovních míst? 

Jednou z nejdynamičtějších zemí 
planety, která je naopak čirým ztěles-
něním inovací a technologií, je Jižní 
Korea. Byznys s ní má v Česku poměr-
ně silné kořeny, koneckonců je jed-
ním ze tří zdejších nejdůležitějších 
obchodních partnerů mimo země Ev-
ropské unie. „Doba korejská“ tady již 
začala. A bude jistě pokračovat. I pro-
to se Jižní Koreji v tomto Export Jour-
nalu obsáhle věnujeme. 

Příležitostí pro exportéry se v této 
asijské zemi otevírá celá řada, třeba 
v dodávkách pro automobilky, potravi-
nářském průmyslu, výrobě strojíren-
ských komponentů či zdravotnických 
zařízení, výzkumu a vývoji, obranném 
průmyslu a právě i v oblasti ekologic-
kých technologií. 

Nenechte si proto ujet vlak v čistých 
technologiích aniv byznysu s Koreou. 
Inspirativní čtení přeje

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

DÁMY 
A PÁNOVÉ, 
VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI, 
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Zatímco v  roce 2004 
investovaly nejvyspě-
lejší země světa z tzv. 
skupiny G-20 do  čis-
tých technologií ne-

celých 34 miliard americ-
kých dolarů, v roce 2011 to 
už bylo rekordních 318 mi-

liard. Pravdou je, že v posledních le-
tech byl sektor zasažen celosvětovým 
propadem ekonomiky, rozsáhlými 
změnami na energetickém trhu a také 
nejistou situací v oblasti mezinárod-
ní politiky týkající se čisté energie 
a klimatických změn. Výsledkem byl 
pokles investic do čistých technolo-
gií na 254 miliard dolarů v roce 2013. 
Podle Phyllis Cuttino, ředitelky Pro-
gramu čisté energie Pew Charitable 
Trusts, však není důvod propadat 

ZELENÉ TECHNOLOGIE 
NA VZESTUPU
Státy po celém světě mezi sebou několik let tvrdě soupeří 
o pozici lídra v „závodu čisté energetiky“, napsali už v roce 
2011 představitelé analytické organizace Pew Charitable 
Trusts ve studii Clean Energy Race Report. Proč? Zelená 
energetika přináší práci a posiluje ekonomický růst. Jak se 
v tomto „závodu“ daří České republice?

Lze říct, že zhruba od roku 
2007 je český průmysl zelených 
 technologií na vzestupu. 
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Kotel na biomasu od výrobce 
Smart Heating Technology



 panice. Průmysl čisté ener-
gie se totiž podle ní etablo-
val jako významná součást 
světové ekonomiky a sek-
tor jako celek těží z toho, že 
se postupně stává vyspě-
lejším oborem.

V  České republice bo-
hužel neexistují statisti-
ky, které by ukazovaly, jak 
u nás „zelenání průmyslu“ 
probíhá. Sledují se pou-
ze užší odvětví ekonomic-
kých aktivit cílených pří-
mo na  ochranu životního 
prostředí, jako je nakládání 
s odpady, vývoj a výzkum 
ekologických technologií 
atp. Nicméně podle analyti-
ků Hnutí Duha, které se pro-
blematikou podrobně zabý-

vá, Česká republika z hlediska inovaci jako celku 
za světem zatím zaostává. Příkladem může být 
fakt, že oproti našemu stejně průmyslovému ně-
meckému sousedovi máme o 30 procent vyšší 
energetickou náročnost a jsme 4. nejhorší v EU. 

I tak lze ale říct, že zhruba od roku 2007 je 
český průmysl zelených technologií na vzestu-
pu. Jejich atraktivita pro investice totiž neustá-
le roste, protože přinášejí úsporu na energiích, 
popř. náhradu čím dál dražších fosilních paliv. 
Dochází k zateplování budov, do výrobních hal 
je instalováno led osvětlení, firmy stále více vy-
užívají vlastní lokální zdroje i nezužitkovanou 
energii ze stávajícího provozu, a také investují 
do snižování emisí, které vyprodukují, atd.

V Česku vznikají zajímavé projekty
Moderní technologie jsou také příležitostí pro 
tradiční česká odvětví, jako je například strojí-
renství. Začíná se v nich prosazovat stále více 
firem, a to i na globální úrovni. Jednou z nich je 
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chrudimská společnost Siag, která vyrábí svařo-
vané ocelové konstrukce, nabízí obrábění pro vě-
trné elektrárny a výrobu věží pro větrné turbíny. 
Firma vznikla v roce 2000 a byla u nás v oblasti 
ekotechnologií jednou z prvních vůbec. „Od roku 
2000 do  roku 2010 až 2011 rostla poptávka, 
a tím pádem i naše výroba,“ říká David Souček, 
technický ředitel společnosti. Pro představu – 
krátce po rozjezdu vyráběli přibližně jednu věž 
pro větrnou turbínu týdně a do roku 2011 se jim 
podařilo výrobu zvýšit o 100 procent. „Roky 2011 
a 2012 významně poznamenala krize. Ale v roce 
2013 se objem výroby vrátil na úroveň z období 
před krizí, ovšem z finančního hlediska se tohle 

už asi nikdy nestane. Dů-
vodem je pochopitelně tlak 
na  ceny, optimalizace ná-
kladů atd., k nimž došlo bě-
hem krizových let,“ vysvět-
luje David Souček. Dnes je 
tedy Siag na  stejných vý-
robních objemech jako dřív 
a řada signálů podle Davi-
da Součka ukazuje na další 
růst  poptávky. 

Velmi zajímavou firmou 
je mladá a rychle rostoucí 
ostravská Smart Heating 
Technology, jejíž zkuše-
nosti sahají až do začátků 
byznysu s biomasou v Ev-
ropě. Ve  svém oboru, tedy 
ve výrobě plně automatic-
kých kotlů na  biomasu, ji 
lze na  českém trhu ozna-
čit za unikátní. Společnost 
vznikla před 6 lety. Její za-
kladatel Josef Vávra při-
zval ke  spolupráci svého 
otce a  firma investovala 
do vývoje, především řídi-
cího systému, což je nejdů-
ležitější část kotle. Smart 
Heating Technology dnes 
díky unikátnímu know-
-how vyrábí systémy s vý-
konem stovek kilowatt až 
megawatt a se svými kotly, 
které  mají účinnost až 96 
procent,   dobývá Evropu.  
Export do  zemí, jako jsou 
Velká Británie, Španělsko či 
Portugalsko, pokrývá okolo 
93 procent jejich produkce. 

Podobných  příkladů u nás 
existuje řada. Za  zmínku 
určitě stojí třeba malá, ale 

 ZATEPLOVÁNÍ 
BUDOV PŘINÁŠÍ 

FIRMÁM ÚSPORU 
NA ENERGIÍCH.
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lil parlament a podepsal ji 
i prezident. Norma sice při-
náší výrazné snížení admi-
nistrativy pro podnikatele 
a drobné výrobce, které by 
jim mělo ušetřit miliony 
korun ročně a  je krokem 
k tomu, aby si domácnosti 
a  firmy mohly začít vyrá-
bět svou vlastní elektřinu 
a  ušetřit tak za  energii ze 
sítě. Jenže zároveň stano-
vuje, že tito malí výrobci 
energie pro vlastní potře-
bu budou muset zcela ne-
smyslně platit daň z takto 
vyprodukované elektřiny. 
Novela také nepochopitelně 
opomíjí větrnou energii.

Možná se ale blýská 
na  časy. Ministerstvo ži-
votního prostředí nedávno 
informovalo o tom, že chce 
formou změny v programu 
Nová zelená úsporám pod-
pořit fotovoltaické elektrár-
ny na střechách. 

Velká Británie  
je vzorem
Přitom se ukazuje, že 
ve světě se hlavním hyba-
telem rozvoje ekologických 
technologií staly aktivity 
státních administrativ, tedy 
nové zákony a  pravidla či 
daňové reformy, kterými 
stát motivuje k  inovacím. 
Zemí, kterou experti v této 
souvislosti v  evropském 
kontextu zmiňují s velkým 
respektem, je Velká Bri-
tánie. „V  roce 2008 země 

velmi progresivní vlašimská Baumann techno-
logie cz, která vyvíjí vodíkové palivové články. 
Ve Vlašimi sídlí také firma Trium, která se za-
bývá výrobou městského LED osvětlení, dále je 
to třeba českobudějovická Kaska, která úspěš-
ně montuje konstrukce pro solární elektrárny 
ve Velké Británii, nebo třeba Stop Trutnov, drži-
tel Zlaté ceny za průmyslové kotle na spalování 
celých balíků slámy, atd.

Chybí strategie a promyšlený přístup
Stojí za pozornost, že řada těchto firem velkou 
část své produkce, v některých případech do-
konce téměř všechno, vyváží na  zahraniční 
trhy. A nejen proto, že v západní Evropě a vlast-
ně téměř na celém světě panuje, s určitou nad-
sázkou řečeno, boom čistých technologií. „V ob-
lasti větrných elektráren není situace v České 

republice moc dobrá,“ říká David Souček ze 
společnosti Siag. „Sice je tu potenciál v řádu 
gigawatt, ale obchodovat zde v téhle oblasti je 
složité, především kvůli nevyhovující legisla-
tivě atd.,“  dodává. 

Česko se promyšleným a strategickým přístu-
pem k obnovitelným zdrojům energie skuteč-
ně pochlubit nemůže. Odstrašujícím příkladem 
za všechny je solární energetika. Před několika 
lety politici nedokázali (nebo nechtěli?) včas za-
reagovat na rychle klesající ceny solárních pa-
nelů, což mělo za následek nemravné zisky ze 
státního rozpočtu v kapsách některých majitelů 
rozsáhlých solárních parků, tzv. solárních baro-
nů. Řešení našich zastupitelů? Praktické zrušení 
jakékoli podpory solární energie, a tím de facto 
likvidace celého oboru. Dalším příkladem, kte-
rý s problematikou úzce souvisí, může být no-
vela energetického zákona, kterou letos schvá-

Odstrašujícím příkladem  
za všechny je solární energetika.
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schválila zákon, který stanovil tempo 
snižování závislosti na fosilních pa-
livech měřených exhalacemi sklení-
kových plynů,“ říká Jan Piňos z Hnutí 
Duha. Týdeník The Economist vysvět-
lil, že průmysl si z takového zákona 
může odvodit cenu uhlíku a zahrnout 
ji do svých investičních plánů. Na tom, 
že je takový zákon potřeba, tehdy pa-
novala shoda napříč společností. 

V návaznosti na rámcový zákon při-
šla na řadu konkrétní opatření, která 
nastartovala inovace v  jednotlivých 
sektorech. A průmysl se začal zelenat. 
I díky tomu mohla například společ-
nost Steetley Dolomite, jeden ze svě-
tových lídrů v produkci vápencových 
výrobků, nainstalovat nový předehří-
vač rotační pece za bezmála 9 miliónů 
liber (270 mil. Kč), což jí pomohlo uše-
třit 30 % elektřiny. Ročně to znamená 
2 milióny liber (60 mil. Kč) a návrat-
nost investice za  3 roky. Rozvinutý 
domácí průmysl čistých technologií 
má čím dál větší přínos pro místní 
ekonomiky. Ekonomové spočítali, že 
např. v  oblasti vodních turbín kaž-
dý megawatt instalovaného výkonu 
přináší – díky levnější elektřině a od-
vodům do místních fondů – 150 000 
korun za rok rodinám a obcím, kde se 
turbíny nacházejí. „Průmysl díky čis-
té energetice vzkvétá,“ podotýká Jan 
Piňos. Mezi roky 2009 a 2013 byla po-
dle něj ve Velké Británii investována 
v přepočtu téměř jedna miliarda ko-
run ze soukromých fondů a  vzniklo 
přes 35 000 pracovních příležitostí.

Další zemí, kde se dějí zajímavé 
změny, je Německo. Náš nejvýznam-
nější soused se před několika lety roz-
hodl zcela odklonit od jaderné ener-
getiky a vsadit na obnovitelné zdroje. 

OKÉNKO MARTINA TLAPY

Environmentál-
ní technologie 
patří ve světě 
mezi perspektiv-
ní a rostoucí sek-
tory. Růst je dán 
v první řadě sna-
hou o  zvýše-
ní kvality živo-

ta v řadě zemí. Státní orgány usilují 
o  zvyšování investic do životního 
prostředí. Mnohé investice směřují do 
staveb čistících stanic, úpraven pitné 
vody nebo řešení odpadového hospo-
dářství. Zároveň enormní růst obyva-
telstva ve velkých městech v „emer-
ging markets“, jako je např. Indie, nutí 
municipality k  rozšiřování kanali-
zační sítě, zvyšování kapacity čisti-
ček odpadních vod a hledání nových 
zdrojů pitné vody.

Příležitost pro exportéry v globál-
ním měřítku vidíme, ale jak jí uchopit? 
Jako první krok jsem zcela jednoduše 
otevřel Mapu globálních oborových 
příležitostí (MOP), která je k dispozici 
zdarma na webu www.businessinfo.
cz/mop. MOP popisuje potenciál pro 
český export i v tomto oboru, a to na 
mnoha zahraničních trzích napříč 
všemi kontinenty.

Konkrétně identifikuje nemalé pří-
ležitosti např. v Bosně a Hercegovině, 
Kosovu, Srbsku, Chorvatsku, Bulhar-
sku, Turecku, Moldavsku, Kazachstá-
nu, Ázerbájdžánu a Izraeli. Ze vzdále-
nějších teritorií jde o  Indii, Vietnam, 
Čínu, Indonésii a Brazílii. Nově by stra-
nou zájmu českých firem neměl zůstat 
pozvolna se otvírající íránský trh.
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Během první poloviny letošního roku 
dosáhl podíl výroby elektřiny z  ob-
novitelných zdrojů v zemi 32,5 pro-
cent, a do roku 2050 jimi Němci chtějí 
pokrýt až 80 výroby elektřiny. Ředi-
tel občanského sdružení Aliance pro 
energetickou soběstačnost Martin 
Sedlák ovšem pro rádio Zet nedávno 
upozornil, že plánovanou proměnu 
zdrojů elektrické energie v Německu 
zaplatí zejména spotřebitelé, bude to-
tiž nutné dát miliardy eur na likvida-
ci ztrátových provozů uhelných a ja-
derných elektráren. „Z dlouhodobého 
hlediska na tom ale vydělají, a to ze-
jména v masivních miliardách, které 
nebudou muset utrácet za  spotřebu 
fosilních paliv,“ uvedl Martin Sed-
lák. Také Německo se přesvědčuje, 
že díky zelené energetice roste počet 
 pracovních míst. 

Příležitosti a  trhy známe, umíme 
je definovat. Jak je ale exportní úsi-
lí podpořeno nástroji ekonomické 
diplomacie ministerstva zahraničí? 
V  první řadě je posilováno zaměře-
ní projektů na podporu ekonomické 
diplomacie právě na sektor environ-
mentálních technologií. V roce 2014 
bylo prostřednictvím zastupitelských 
úřadů v Moldavsku, Indii, Indonésii, 
Číně a Mexiku realizováno pět projek-
tů ekonomické diplomacie, v letošním 
roce jsou alokovány prostředky již na 
sedm projektů se zaměřením na envi-
ronmentální technologie.

Rád doplním i  konkrétní příklad 
úspěšného projektu ekonomické di-
plomacie veletrh GreenExpo v Mexi-
ku. V případě tohoto veletrhu MZV ČR 
ve spolupráci s agenturou CzechTrade 
organizuje společnou účast českých 
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Velká Británie a  Německo samo-
zřejmě nejsou jediné, zelené techno-
logie se stále více prosazují i  v  Ra-
kousku, severských státech, Belgii či 
Nizozemsku. A v menší míře se o pří-
nosu rozumně nastavených vládních 
receptů už mohla přesvědčit i Česká 
republika. Hnutí Duha před časem 
navrhovalo snižovat vysokou ener-
getickou náročnost naší ekonomiky 
a také závislosti na Rusku zateplová-
ním, výměnou oken, instalací solár-
ních kolektorů k ohřívání vody nebo 
domácích kotlů na biomasu a podob-
ně, což je mimo jiné šance pro domácí 
výrobce. Že to je krok správným smě-
rem, ukázaly výsledky vládního pro-
gramu Zelená úsporám. Ekonomové 
Miroslav Zámečník a Jan Hlaváč spo-
čítali, že díky němu bylo vytvořeno 19 
tisíc pracovních míst. 

Potenciál, o  kterém mluvil David 
Souček, tedy v  Česku nepochybně 
je, a nejen v oblasti větrných turbín 
a  elektráren. Například ekonomové 
Miroslav Zámečník a  Tomáš Lho-
ták ve studii pro Hnutí Duha spočí-
tali, že pokud stát každoročně po-
skytne jen na energetické renovace 
budov 16 miliard korun, dodatečně 
vznikne hrubý domácí produkt v ob-
jemu 31,6 miliardy korun ročně, 31 
tisíc stabilních pracovních příleži-
tostí do roku 2020 a příjem veřejných 
rozpočtů ve výši 12,5 miliardy korun 
ročně díky vyšším daním, nižším 
výdajům na vytápění veřejných bu-
dov a nižším výdajům na příspěvky  
v  nezaměstnanosti. 

Obnovitelné zdroje energií s  se-
bou nesou „nutné zlo“, a sice velké 

podniků. Řada z  nich již právě díky 
účasti na tomto veletrhu navázala 
kontakty s novými partnery a reali-
zovala první dodávky.

Uvedu i jeden úspěšný případ. Spo-
lečnost IWET dodala za podpory za-
stupitelského úřadu ČR  na indický 
trh v lednu letošního roku po téměř 
dvouletém vyjednávání první kon-
tejnerovou úpravnu vody do Indie. 
Jedná se o unikátní technologii, kte-
rá umožňuje výrobu pitné vody z říč-
ních, povrchových i podpovrchových 
zdrojů.

Přijďte s  námi konzultovat i  svůj 
konkrétní obchodní případ na Klient-
ské centrum pro export. Těším se na 
setkání.

částky, které firmy i domácnosti ka-
ždoročně odvádějí na jejich podporu. 
Nicméně podle nedávné studie ener-
getického experta Bronislava Bech-
níka sice ceny elektřiny od roku 1991 
vzrostly na osminásobek, ale obno-
vitelné zdroje mohou za pouhou de-
setinu tohoto nárůstu. Navíc podle  
mnoha expertů bychom však v bu-
doucnu zaplatili mnohem víc, mimo 
jiné na nákladech za zničené život-
ní prostředí, poškozené zdraví oby-
vatel či za spotřebu fosilních paliv. 
Věřme tedy, že se takto vynaložené 
prostředky vrátí. 

Díky zelené energetice 
roste počet pracovních 
míst.
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Hlavním tématem 
aktuálního vydání 
Export Journalu 
jsou ekologické 
technologie. 

Komerční banka se 
v rámci své společenské 
odpovědnosti mimo jiné 
snaží prosazovat principy 
trvale udržitelného 
rozvoje. Jak tento přístup 
vnímáte?
Princip udržitelného rozvoje 
vyžaduje vyvážené užívání 
zdrojů, což generuje a musí 
generovat změny v řadě obo-
rů lidské činnosti. Při příle-
žitosti nadcházejícího MSV 
bych se zaměřila obecně 
na strojírenské společnosti, 
které pro svůj výrobní pro-
ces  potřebují zejména ma-
teriálové a energetické vstu-
py, jenž také ovlivňují životní 
prostředí. Jednoznačným 

S Ivetou Ocáskovou, výkonnou ředitelkou pro Korporátní 
bankovnictví Komerční banky, jsme si povídali nejen 
o zavádění ekologických technologií do českých 
firem a o roli Komerční banky v tomto procesu, ale 
i o bankovních inovacích obecně a také o světě umění.

JASNÝM TRENDEM 
JSOU INVESTICE 
DO ÚSPORNÝCH 
TECHNOLOGIÍ

trendem jsou investice do  strojního 
a technologického vybavení, které spo-
třebují méně energie a fungují úspor-
něji či s vyšší energetickou účinností. 
Zateplování budov, zavádění led osvět-
lení do výrobních hal či optimalizace 
procesů s  cílem zefektivnit činnosti 
jsou další kategorií. Rovněž pozorujeme 
rostoucí důraz na vlastní lokální zdroje, 
jejich decentralizaci atd. Kromě úspor 
ale na trhu vidíme i významné investi-
ce do snižování emisí, které jsou pouze 
částečně vynucené legislativou.

Jaké jsou vaše zkušenosti se 
způsobem, jakým české firmy 
pojímají ekologické investice do své 
výroby? 
Každá firma se k  tomu pochopitelně 
staví trochu jinak. Některé chtějí pou-
ze splnit ekologické normy, jiné při-
stupují k surovinovému cyklu ve své 
výrobě komplexně a hledají navíc i be-
nefity pro své hospodaření. Základem 
je zvážení celkové investice a dosaži-
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telné úspory nákladů zahrnující vy-
hodnocení závislosti na dodavatelích 
energií a zároveň splnění případných 
legislativních požadavků. 

Podle čeho se firmy v této oblasti 
rozhodují?
Evropské průzkumy ukazují, že mezi 
hlavní rozhodovací kritéria u malých 

a středních firem patří prá-
vě ekonomická návratnost 
projektu a následně dostup-
nost dotací na tyto projekty. 
Zde existují podpory dvojího 
charakteru. Prvním je nové 
dotační období 2014–2020, 
které akcentuje právě  rozvoj 
nových technologií ve  vý-
robním procesu, výstavbu 
obnovitelných zdrojů ener-
gie pro vlastní firemní spo-
třebu či  využívání alter-
nativních zdrojů, například 
odpadního tepla z bioplyno-
vých stanic. Dalším zdrojem 
jsou fondy EU a mezinárodní 
instituce, které spolupracují 
s lokálními bankami. Toto je 
mimochodem oblast, ve kte-
ré je KB velmi úspěšná – 
konkrétním příkladem řeše-
ní pro firmy v této oblasti je 
spolupráce KB s Evropskou 
investiční bankou při podpo-
ře komerčního financování 
energeticky úsporných pro-
jektů či změny procesů, a to 
jak formou úrokových výhod, 
tak způsobem unikátního 
způsobu kvalitního zajištění, 
které malý a střední podnik 
nemusí mít k dispozici.

S jakými typy klientů 
pracujete? 
Jde mimořádně pestrou šká-
lu. Mezi našimi klienty jsou 
strojaři inovující svůj výrob-
ní park, zlepšující procesy.  
Máme tu čest, že našimi kli-
enty jsou i výrobci kogene-
račních jednotek, vodních 

Podpora rozvojových 
investic je jedním z pilířů  
naší dlouhodobé strategie.
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turbín, kotlů a parních turbín, výrobci plynových 
a bioplynových kogeneračních jednotek či výmě-
níků, výrobci čističek odpadních vod a na druhé 
straně také výrobci investující do snižování emisí.  
Rovněž municipální klienti velmi intenzivně uva-
žují o efektivitě energetického provozu – ať jde již 
o nemocnice, školy nebo třeba o investice do čis-
tiček odpadních vod.

Co může Komerční banka takovým 
firmám nabídnout?
K dispozici jim jsou vedle našich bankovních po-
radců specializované útvary na energetiku, evrop-
ské dotace nebo strukturované financování. Záro-
veň spolupracujeme se společnostmi zaměřenými 
na identifikaci energetických úspor a jejich rea-
lizaci. Vzhledem k tomu, že ekologické investice 
bývají návratné až v dlouhodobém horizontu, je 
pro naše klienty důležité, že nabízíme dlouhodo-
bé financování v potřebné struktuře nebo odkupy 
pohledávek naší faktoringovou společností, např. 
v  případě municipálních klientů. Jsme rádi, že 
máme důvěru našich klientů. Diskuze o rozvojo-
vých plánech a záměrech jsou velmi inspirativ-
ní, často pro obě strany. Je také třeba říci, že díky 
celosvětové působnosti skupiny Societe Genera-
le jsme schopni využívat jejích globálních zkuše-
ností ve prospěch klientů. 

Před třemi lety jste v jednom rozhovoru 
mluvila o bankovních inovacích 
ve smyslu zjednodušování a urychlování 
administrativních procesů, on-line inovací, 
hledání individualizovaných řešení. Jak 
bankovní inovace postupují, co se ty uplynulé 
tři roky změnilo, na jaké novinky byste 
upozornila především?
Pro klienty máme nový eTrading pro měnové 
operace a TFOnline pro procesování úvěrů, ban-
kovních záruk a dokumentárních plateb.  Umíme 
přijímat finanční výkazy našich klientů on-line, 
ve formátu akceptovaném státní správou. Na pod-
zim představíme firmám nové mobilní bankov-

nictví. Inovujeme náš web 
evropských dotací. V rámci  
bezpečnosti používání in-
ternetového bankovnictví 

jsme představili Trusteer 
Rapport, který doplňuje kva-
litní a  pravidelně aktuali-
zovaný antivirový firemní 
program o  specializovaný 
přístup k řešení bezpečnos-
ti uživatelů, včetně desatera 
bezpečnosti. 

České podniky si stěžují 
na to, že jim tuzemské 
banky neposkytují úvěry 
v takové míře, v jaké by 
potřebovaly. Jaký je váš 
pohled na tento problém?
Z dat ze statistik ČNB se lze 
číst pravý opak – dynamic-
ký nárůst financování fir-
mám v posledních šesti mě-
sících, kdy český trh narostl 
o 30 mld. Kč, přičemž násob-
ně vyšší růst lze čekat v ještě 
nečerpaných úvěrech. Určitě 
mohu prohlásit, že podpora 
rozvojových investic firem 
je jedním z pilířů naší dlou-
hodobé strategie.

Profesně se pohybujete 
ve světě financí a čísel, 
zároveň ale máte ráda 
i dost odlišný svět umění. 

Jedinečnost 
je to, co 
mě přitahuje...
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Zajímáte se mimo jiné o soudobý 
design a české nezávislé výtvarníky, 
máte také ráda šperky. Co vám tato 
záliba přináší?
Oceňuji jedinečnost, přírodní materiály, 
ruční práci, často před tvůrci smekám. 
Jedinečnost mám ráda jak na sobě, tak 
ve svém okolí, u svých kolegů a samo-
zřejmě i u našich klientů. Jedinečnost 
je to, co mě přitahuje a nabíjí energií, 
spolu s mojí rodinou. 

V posledních měsících se hodně 
mluví o nutnosti zvyšování 
konkurenceschopnosti českých 
exportérů v reakci na vývoj 
mezinárodní situace. Jakou roli 
v tomto procesu může sehrát banka, 
jak můžete být českým exportérům 
nápomocni?
Úspěšná exportní firma se nejlépe po-
zná při pohledu do  firmy, tedy podle 
toho, jak je „živo“ v  jejich exportním 
oddělení. Zvoní telefony? Je zasedačka 
neustále obsazená? Obchodníky shání-
te na mobilu na cestách? Takové firmy 
mám nejradši, obdivuji jejich dynami-
ku a tah na branku.

Právě těmto společnostem nabízíme 
konkrétní řešení a rady, které jsou zalo-
ženy na našich bohatých zkušenostech 
z řady realizovaných transakcí v růz-
ných sektorech a různých zemích.

Konkrétně naši specialisté pro za-
hraniční obchod spolu s  bankovními 
poradci konzultují platební podmínky 
ve smlouvách našich klientů se zahra-
ničními partnery, diskutují s nimi jed-
notlivé parametry smluv, rizikové fak-

tory a dodací podmínky a také to, jak 
smlouvy nejlépe ošetřit.  Jsou připrave-
ni poradit s dalšími navazujícími akti-
vitami, jako je např. ošetření kurzových 
rizik, financování, forfaiting.

Z nedávného průzkumu AMSP a KB 
vyplynulo, že většina tuzemských 
exportérů své podnikání 
nezajišťuje ani proti obchodním, 
ani proti kurzovým rizikům. Jejich 
argumentem jsou vysoké náklady 
a administrativní náročnost. Toto 
počínání je samozřejmě velmi 
riskantní, jak jste i vy sama uvedla 
v reakci na zveřejnění výsledků 
tohoto průzkumu. Jak tento stav 
změnit? A lze to vůbec?
Každá společnost musí zvážit svá ri-
zika, ať už z pohledu kurzového zajiš-
tění nebo z  pohledu zaplacení nebo 
nezaplacení dodávky či její kvality. 
Každý klient, každé teritorium, kaž-
dá obchodní smlouva je individuální 
případ a je třeba k nim individuálně  
přistupovat. Je pravda, že ne vždy je 
nutné zajišťovat celou dodávku, v ně-
kterých případech je stejně efektivní 
zajištění pouze její části nebo přiroze-
ný hedging.

Velmi ráda s klienty diskutuji o  je-
jich obchodním modelu a úrovni, kte-
rou jsou schopni si svá rizika pokrýt. 
V některých případech jsou si svých ri-
zik vědomi, v dalších případech najde-
me slabší místa. A tohle je podle mého 
názoru jedna z  mála správných cest 
– upozorňování na rizika, individuální 
přístup a sdílení našich znalostí.
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Přemýšlel jsem nad tím, jak na mě působí 
místní obyvatelé. Zajímalo mě, jestli bych tu 
našel nějaký typický rys českého chování 
či způsobu života, který by mohl být inspi-
rací pro Korejskou republiku. A dospěl jsem 

Češi prošli podobným historickým vývojem jako Korejci, existuje 
tedy řada předpokladů pro úspěšnou spolupráci. Teď je třeba spojit 
nápady, technologie, finance a strategie obou stran pro vytvoření 
fungujících projektů, píše pro Export Journal jeho excelence Hayong 
Moon, velvyslanec Korejské republiky u nás.

k tomu, že považuji Čechy 
za velmi příjemné a zdvoři-
lé lidi. Jsou velmi upřímní, 
schopní a také inteligentní. 
Česká technická odbornost 

NAŠE ZEMĚ JSOU 
SPŘÍZNĚNÉ, SPOLEČNĚ 
MŮŽEME DOKÁZAT HODNĚ
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a upřímnost jsou velmi dobrý-
mi předpoklady pro spolupráci 
s Korejci v mnoha oblastech.

Češi se zdají být od přírody 
vcelku konzervativní. Mož-
ná je to dané dlouhou historií 
bojů. Češi každopádně vědí, 
jak být opravdový a skromný. 
Zdá se mi, že hlavním rysem 
českého životního stylu je vy-
vážení práce a rodinného živo-
ta. Obdivuji fakt, že místní lidé 
mají své chaty, které navště-
vují, kdykoli mohou odpočí-
vat. Češi milují svůj volný čas 
a využívají všech výhod doby 
strávené mimo práci. 

Nad tímtéž jsem se zamýš-
lel i z hlediska své země, tedy 
zda bych něco, co by mohlo být 
zajímavou inspirací pro Čes-

kou republiku, našel v  Jižní 
Koreji. Je třeba říct, že Korejci 
v  průběhu své historie trpěli 
podobně jako Češi. Navíc jsme 
prošli devastující válkou, kte-
rá trvala od roku 1950 do roku 
1953. Avšak po ní jsme my, 
Korejci, doslova z  popela za-
čali budovat náš národ až do 
jeho současné podoby. Korea 
se dnes například řadí mezi 
10 největších světových ex-
portérů. Korejci jsou mírní, ale 
mají v sobě ducha dynamiky 
a dobrodružství. Pro Korejce je 

Jako strategický partner
může Korea pomoci České 
republice dostat se na trh 
východní Asie.

KDO JE HAYONG MOON 

Jeho excelence velvyslanec Korejské 
republiky v  České republice v  roce 
1979 ukončil studia na Národní uni-
verzitě v Soulu, kde vystudoval prá-
vo. O  osm let později promoval na 
Univerzitě Boston v  oboru meziná-
rodních vztahů. V  roce 2005 získal 
titul čestný doktor mezinárodních 
vztahů na World Language University 
v Uzbekistánu.

Velvyslancem Korejské republiky 
v České republice je od června 2013. 
Předtím působil například jako druhý 
tajemník na velvyslanectví Korejské 
republiky v Paříži, zástupce ředitele 
oddělení západní Evropy na minis-
terstvu zahraničí v Soulu, také jako 
rada na korejském velvyslanectví 
v Bangkoku atd.

Pan Moon je ženatý a má dva syny. 
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možné cokoli, říkáme tomu „nezdolný 
duch“. Myslím, že tento náš povahový 
rys jistě může být pro obyvatele Čes-
ké republiky inspirací. 

Jsme strategičtí partneři. 
Co to znamená?
Mimořádně důležitou oblastí je vzá-
jemná obchodní spolupráce. Jižní Ko-
rea je jedním ze tří nejdůležitějších 
obchodních partnerů České republiky 
mimo země Evropské unie. V únoru 
roku 2015 jsme se stali strategický-
mi partnery. Na čem je potřeba přede-
vším zapracovat, aby z toho profito-
valy oba státy? Je tu celá řada oblastí 

s  velkým rozvojovým potenciálem 
spolupráce. Mimo jiné energetika, in-
frastruktura, chemie, vývoj a výzkum, 
obranný průmysl, turizmus, kultura 
a mnoho dalších. 

Začali jsme teprve nedávno a  je 
toho před námi hodně. Musíme přede-
vším spojit naše nápady, technologie, 
finance a taktiku pro vytvoření hma-
tatelných projektů ve výše zmíněných 
oblastech.

Můžeme si vzájemně pomoci
Před časem jsem řekl, že mnoho korej-
ských podniků zvažuje potenciál Čes-
ka a má zájem o spolupráci s českými 
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Mnoho korejských 
podniků má zájem 
o spolupráci 
s českými firmami 
v oblasti výzkumu 
a vývoje. 

firmami a expanzi v oblasti výzkumu a vývoje. 
Co je ale třeba udělat pro to, aby se co nejvíc ta-
kových projektů uskutečnilo?

Myslím, že v  první řadě potřebujeme akč-
ní plán pro implementaci česko-korejského 
strategického partnerství.  Česká republika je 
země s dlouhou historickou a kulturní tradicí. 
My v Koreji víme, že například na začátku 20. 
století patřila mezi 10 největších průmyslových 
států světa. Korea je nedávno vybudovaná země 
s výzkumem a vývojem a také průmyslem. Měli 
bychom být dostatečně konkrétní při nastavo-
vání oblastí a projektů v Česku, Koreji a společ-
ně na globálním trhu. Musíme zajistit všechny 
nezbytné věci a zázemí. 

Také jsem prohlásil, že Korejská i Česká re-
publika budou upevňovat vzájemnou politickou, 
investičně-obchodní a kulturní spolupráci a že 
mezi nimi bude v blízké budoucnosti vybudo-
ván vztah strategického partnerství ve smys-
lu „blízkých a ještě bližších zemí“. Co jsem tím 
konkrétně myslel?

Obě naše země prošly podobným historickým 
vývojem. Naši lidé museli v minulosti překonat 
mnohá strádání. Oba naše národy ale zároveň 
mají silnou identitu a kulturu, díky které doká-
žeme přežít a prosperovat. To je ten motor a spo-
lečný základ pro naši spolupráci.  Jako strategic-
ký partner může například Korea pomoci České 
republice dostat se na trh východní Asie, a Česká 
republika naopak pomoci Koreji dostat se na trh 

střední a východní Evropy. 
Jsem upřímně přesvědčen, 
že budeme-li společně pro-
pojovat naše snažení, mů-
žeme dokázat mnohé. Pro-
to chceme podporovat naši 
spolupráci nejen na domá-
cích trzích, ale i na tom glo-
bálním. Je zcela zřejmé, že 
Korejská i Česká republika 
jsou si nyní blízko, nicmé-
ně osobně jsem přesvědčen, 
že si v budoucnu můžeme 
být ještě blíž. Můžeme je-
den druhému hodně po-
moci posouvat naše země 
do nových dimenzí vývoje, 
vytvářet lepší prostředí pro 
budoucí generace a tím při-
spět ke globální bezpečnos-
ti a prosperitě.   
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„Přichází doba korejská,“ napsal 
letos v  březnu časopis Český 
export. Tahle nadsázka má svůj 
reálný základ. Popularita Čes-
ka v Jižní Koreji roste, korejští 

studenti se učí česky, korejské páry 
se berou v Praze a v Soulu dokonce 
vyrostla kopie Staroměstské radni-
ce. To všechno má i zásadní obchod-
ní dopad. Korejci si vybrali Českou 

ZAČÍNÁME OBJEVOVAT 
KOREJSKÝ OBCHODNÍ 
POTENCIÁL
Jižní Korea nebyla ještě donedávna mezi českými firmami 
vnímána jako příliš zajímavý obchodní partner. To se ovšem 
zároveň s významnými investicemi v zemi začíná měnit. V kterých 
oblastech jsou v Koreji největší příležitosti pro české exportéry 
a na které tamní obchodní zvyklosti je třeba si dát pozor?
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republiku jako výrobní zá-
kladnu pro celou Evropu. 
Investice, které v  posled-
ní době do Česka nasmě-
rovali, jsou toho důkazem. 
Od roku 2006 automobil-
ka Hyundai investovala 
do své továrny na výrobu 
osobních aut v Nošovicích 
víc než 1,1 miliardy eur. Na 
tuto dosud největší investi-
ci se pak postupně nabalilo 
asi 20 nových dodavatelů. 

Například jde o další jiho-
korejskou firmu Hanwha, 
která u  Frýdku-Místku 
zprovoznila výrobu plasto-
vých autosoučástek. Spo-
lečnost Sung-Woo Hitech 
zase začala pro automobi-
lový průmysl vyrábět v Os-
travě plechy a lisované díly.

Ministerstvo zahraničí 
se podpoře přílivu zahra-
ničních investic věnuje. 
„Prostřednictvím zastu-
pitelského úřadu v  Sou-
lu v září 2015 realizuje ve 
městech Daejeon, Ulsan 
a Busan projekt na podpo-
ru ekonomické diplomacie 
zaměřený na investiční 
semináře. Cílem seminá-
řů je seznámit zástupce 
korejských podniků, kteří 
uvažují o  rozšíření svých 

investičních aktivit do re-
gionu střední Evropy, s vý-
hodami investování v ČR,“ 
vysvětluje Martin Tlapa, 
náměstek ministra zahra-
ničních věcí.

Česká strana ovšem za 
korejskou zatím pokulhá-
vá. Na celkovém objemu 
vzájemného obchodu s Ko-
rejí se český vývoz podílí 
jen sedminou. „Myslím si, 
že Korea dosud nebyla vní-
mána jako potenciálně za-
jímavý obchodní partner. 
Díky velkým investicím se 
však o ní v poslední době 
začalo daleko více mluvit,“ 
říká Martin Jírovec, ředitel 
zahraničního zastoupení 
CzechInvest v Soulu. „Ob-
lastí pro možnou spolu-
práci je zde mnoho a pod-
nikatelé musejí sami chtít 
a rozhodnout se investovat 
čas a prostředky,“ doplňuje 
Martin Jírovec.

Oborů, které v  součas-
nosti skýtají největší per-
spektivu pro české expor-
téry, je několik. 

Komponenty na  
dopravní prostředky
Výroba dopravních pro-
středků patří mezi nejsil-
nější korejské průmyslové 
obory. Vzhledem k  tradi-
ci a  vysoké úrovni tohoto 
odvětví v České republice 
existuje značný potenci-
ál v  oblasti subdodávek 
pro automobilky a  firmy, 

Strojírenství v Koreji procházejí 
dramatickým vývojem, ale stále 
chybí vlastní výroba.
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které se zabývají výrobou náhrad-
ních dílů pro evropské vozy. Jak vy-
světluje Martin Jírovec, díky dohodě 
o volném obchodu mezi EU a Korej-
skou republikou totiž dochází v zemi 
k růstu prodejů zahraničních aut, a to 
primárně evropských, jako jsou Audi, 
BMW, Mercedes či VW. 

Potraviny a nápoje
Podle tzv. Mapy oborových příleži-
tostí (MOP), společného dokumentu 
Ministerstva zahraničních věcí a Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu, který 
je umístěn na portálu BusinessInfo.

cz, vytvářejí vysoké ceny surovin pro 
výrobu potravin a  potravin samot-
ných v Korejské republice dobrý zá-
klad pro export českých potravinář-
ských firem. Jako velmi perspektivní 
pro export se jeví především pivo 
a minerální vody. Podle Martina Jí-
rovce jde zejména o pivo, zde je pa-
trný trend menších pivovarů – „craft 
beer“, sušenky, sladkosti, müsli ty-
činky, mléko a mléčné výrobky jako 
sýry ap., dále nápoje, dětská výživa 
či maso. Bohužel české firmy nejsou 
certifikované, protože před několi-
ka lety odmítly návštěvu inspektorů 
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z Koreje. „Je to škoda, maso a masné výrobky 
se sem dováží z řady zemí EU,“ podotýká Mar-
tin Jírovec.

„V posledním období se díky dlouhodobé ak-
tivitě zastupitelského úřadu v Soulu podařilo 
prosadit na korejský trh nové značky českého 
piva. Z celkem 12 českých značek piva přítom-
ných na korejském trhu patří dlouhodobě mezi 
mimořádně úspěšné Plzeňský Prazdroj a Velko-
povický Kozel, za poslední rok se začaly dová-
žet i Praga pivovaru Samson a nejnověji značka 
Czech Royal Beer,“ zmiňuje Martin Tlapa.

Komponenty strojírenské povahy, 
subdodavatelství pro specifické obory 
Obory IT a strojírenství v Koreji procházejí dra-
matickým vývojem, ale stále chybí vlastní vý-
roba klíčových komponentů. Země je závislá na 
jejich dovozu z Japonska, USA, Německa atp. 
Výhodou České republiky může být fakt, že je 
v Korejské republice dobře známá díky svým 
tradičním strojírenským výrobkům, mezi něž 
lze zařadit např. obráběcí stroje, hřídele, subdo-
dávky pro loďařský průmysl, stroje a zařízení 
pro automobilovou výrobu. A vzhledem k růsto-
vému trendu korejské průmyslové výroby (např. 
v  korejských loděnicích) má tato oblast vý-
znamný potenciál. „Produkt musí mít v každém 
případě špičkové parametry a být cenově kon-
kurenceschopný,“ zdůrazňuje  Martin  Jírovec. 

V  oblasti IT jde zejména o  software, např. 
zabudovaný software pro kontrolu funkcí celé 
řady hardwarových zařízení a  systémů, dále 
herní průmysl, tzv. smart infrastructure, bez-
pečnostní oblast,  cloudová řešení a nově pak 
i oblast zelených ICT řešení.

Zdravotnický materiál a vybavení 
zdravotnických zařízení
Podle MOP vytváří vysoká cenová úroveň 
zdravotnických potřeb a  zdravotnického vy-
bavení v Korejské republice dobré podmínky 
pro export českých výrobců zdravotnického 

materiálu a  zdravotnické 
techniky. Zároveň platí, že 
korejská populace rychle 
stárne a  bude potřebovat 
služby a produkty pro za-
jištění této problematiky 
v  budoucnu.

Výzkum a vývoj
„Zde vidím velký poten-
ciál pro spolupráci. Korej-
ská republika se hodně 
zaměřuje na rozvoj vý-
zkumu a vývoje a vydává 
na něj až 4 procenta HDP. 
Existují zde velké kapaci-
ty a  šikovné mezinárodní 
týmy. Primárními tahouny 
v  aplikovaném výzkumu 
jsou konglomeráty. Česká 
republika má mnoho nápa-
dů, ale chybí přenos na trh, 
tedy komercializace. Může 
to být například oblast ro-
botiky, nových materiálů 
a povrchových úprav, nano 
a bio-technologie atp.,“ po-
pisuje ředitel zahraniční-
ho zastoupení CzechInvest 
v Soulu.

Spolupráce na třetích 
trzích
Korejské firmy dodávají-
cí investiční celky mohou 
sloužit jako skvělí partneři 
pro různé typy subdodávek. 
V top 100 EPC (engineering 
procurement construc-
tion) firmách světa figuru-
je hned několik korejských 
společností. V současnosti 
realizují mnoho projektů 
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po světě, a to v oblastech energetiky, 
petrochemie, chemie, infrastruktu-
ry, těžby atp. Konkrétním příkladem 
může být jaderná elektrárna ve Spo-
jených arabských emirátech.

Dalším perspektivním oborem pro 
české exportéry může být wellness. 
Trend zdravého životního stylu dora-
zil i do Koreje, je zde velký zájem např. 
o produkty na přírodní bázi. Dále je to 
design, korejská společnost podléhá 
západnímu stylu a konzumu. V tomto 
případě jde o obaly, průmyslový de-
sign produktů, service proces design. 
Dlouhodobě je tu také obranný prů-

Korejská republika vydává 
na rozvoj výzkumu a vývoje 
až 4 procenta HDP.

mysl, protože Jižní Korea je stále „ve 
válce“ se severním sousedem. Zde se 
nabízí potenciál pro technologie k za-
jištění ochrany hranic a detekce po-
hybu, dále radary, teoreticky i zbraně. 

Podle Martina Jírovce jsou v Korej-
ské republice příležitosti též pro fir-
my, které se zabývají ekologickými 
technologiemi. Jedním ze stěžejních 
oborů ekonomiky je pro Koreu ener-
getika, a jelikož je země závislá na do-
vozu surovin, vláda podporuje všech-
ny aktivity směřující ke snížení této 
závislosti. Jak informuje MOP, jednou 
z  cest je třeba výstavba jaderných 
elektráren. Ale nejenom ta. „Korejská 
republika se chce stát lídrem v ob-
lasti čistých a obnovitelných zdrojů 
energie. Na podporu tohoto plánu při-
jala vládní strategii nazvanou Green 
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Growth strategy a chce se mimo jiné 
zaměřit i na tzv. smart grid řešení,“ 
vysvětluje pan Jírovec.  

Země také investuje do obnovi-
telných zdrojů energie a  snižování 
energetické náročnosti. Potenciál 
je i v oblasti odpadového hospodář-
ství. Korejci totiž zatím nejsou příliš 
ochotní recyklovat a většina odpadu 
končí ve spalovnách, což se vláda 
snaží změnit. Velký důraz je kladen 
rovněž na úpravu vody, odsiřování, 
denitrifikaci atp.

Vědět, v  jakých oborech existuje 
v Korejské republice exportní poten-
ciál, je samozřejmě velmi důležité. 
Ovšem vzhledem k  velkým kultur-
ním odlišnostem mezi Českou a Ko-
rejskou republikou je neméně důleži-
té znát, na co je potřeba dát si pozor 
při obchodním jednání. V  čem jsou 
největší rozdíly?

1. Jazyková vybavenost
Není samozřejmostí, že každý mlu-
ví anglicky, vrcholné vedení firem 
často není tak dobře jazykově vyba-
veno. Proto je dobré si předem ově-
řit, ve kterém jednacím jazyce bude 
schůzka probíhat, a případně zajistit 
tlumočníka.

2. Investujte čas
Korejci si potrpí na osobní vztahy 
a považují to za důkaz zájmu o  rea-
lizaci byznysu v jejich zemi. Obchod 
se často posouvá nejvíce kupředu na 
společné večeři a následném pití al-
koholu. Korejci to považují za začátek 
partnerství, resp. obchodního vztahu.

3. Vyšlete starší pracovníky
Je dobré být připraven na otázky tý-
kající se věku. Korejský partner se 
jimi pokouší získat informace, na je-
jichž základě vymezí vzájemný po-
stoj jednajících osob. Obecně platí, 
že čím vyšší funkci máte a čím jste 
ve srovnání s korejským partnerem 
starší, tím vyšší respekt si od počát-
ku  získáte.

4. Nepoužívejte sarkasmus
Pokud budete chtít uvolnit situaci při 
jednáních vtipem, nikdy nepoužívej-
te sarkasmus. Korejci nechápou čes-
ký černý humor a budou se cítit ura-
ženi. Buďte připraveni, že i muž muži 
zalichotí poznámkou, že je hezký. Po-
kud budete chtít na partnera příjemně 
zapůsobit, neříkejte, že vypadá mla-
dě. V Koreji obecně platí, že čím jste 
starší, tím jste váženější. Doporučuje 
se tudíž pochválit spíše korejské jídlo 
nebo ženy.

5. Očekávejte odlišnosti 
v chodu firmy
Výraznou zvláštností fungování spo-
lečnosti v Koreji obecně je využívání 
kontaktů, které se vytvořily během 
studia na vysoké škole. Proniknout do 
této sítě je pro cizince v krátké době 
téměř nemožné. Zahraniční firmy za-
městnávající místní pracovní sílu mu-
sejí rovněž počítat s tím, že v Koreji je 
velmi odlišný způsob řízení společ-
nosti vyplývající z kulturních rozdílů. 
Například služebně nejstarší pracov-
ník má nejvyšší plat bez ohledu na 
 výkonnost.
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Bylo to tak vždy? 
Před privatizací se 
státní Farmakon ori-
entoval na lokální 
trh. V 90. letech jsme 

přehodili výhybku a  dnes 
máme zákazníky po celém 
světě, a to včetně nejnároč-
nějších trhů. 
 
Které země jsou pro vás 
klíčové? 
Cílíme na země západní 
Evropy, Ameriku, Japonsko, 
Indii a Jižní Ameriku. 

Co vám pomáhá otevírat 
dveře na nové trhy? 
Hlavní je najít klienta. Kon-
takty nám pomáhají zpro-
středkovat agenti a  naši 
partneři či zákazníci, kte-
ří již na daném trhu půso-
bí. Farmaceutický byznys 
hodně stojí na osobních 
vazbách. Ale je to jen jed-
na část. Snažíme se také 

FARMAK:  
NAŠÍ V ÝHODOU  
JE FLEXIBILITA
Na farmaceutickém trhu je tlačenice a uspět ve světě vyžaduje 
flexibilitu, kvalitu a nadstandardní služby. Olomouckému Farmaku 
se to daří. Specializuje se na výrobu léčivých látek a celých 
90 % produkce míří za hranice, říká generální ředitel Roman Grunt. 
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pochopit fungování trhu – 
jaká je konkurence, jak re-
gistrovat produkt, jaká je 
legislativní zátěž, daňové 
prostředí apod. 

Je obtížné se v globální 
konkurenci prosadit? 
Velmi, především proti čín-
ským a  indickým firmám. 
Nebojujeme cenou, zamě-
řujeme se na speciální che-
mii a  nabízíme špičkovou 
kvalitu, profesionální služ-
by a  spolehlivost. Pomáhá 
nám, že jsme spíše rodin-
ný, hodně flexibilní podnik. 
Punc exkluzivity nám dává 
certifikát amerického Úřadu 
pro kontrolu potravin a léčiv 
(FDA).

Spolupráci s Komerční bankou si Ro-
man Grunt pochvaluje. „Je to profe-
sionální partner. V současnosti vyu-
žíváme jen běžné bankovní služby, 
na  investice si půjčovat nemusíme,“ 
říká generální ředitel Farmaku. 

To potvrzuje Šárka Křikalová, která 
má v KB společnost na starosti. „Ak-
tuálně nechystáme s klientem žádný 
nový projekt,“ říká s tím, že existuje 
budoucí potenciál v hledání akvizič-
ních příležitostí. 

Připomíná též historii spolupráce. 
„Trvá od vzniku firmy v roce 1992. O tři 
roky později jsme Farmaku poskytli 

I  PŘI TVRDÝCH 
JEDNÁNÍCH VŽDY NAŠLI 
SPOLEČNOU CESTU
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Co nyní plánujete? 
Snažíme se rozběhnout 
několik projektů – některé 
jsme vymysleli sami, jiné 
provádíme exkluzivně pro 
naše zákazníky, kteří při-
jdou s konkrétní molekulou 
a chtějí udělat syntézu, při-
pravit vzorky, dokumentaci 
pro produkt apod. Vedle toho 
chceme také proniknout do 
oblasti finálních lékových 
forem. Nyní vyrábíme ak-
tivní účinné látky, ale niko-
li finální léky, třeba pilulky, 
které dostanete v  lékárně. 
Rádi bychom nabídli zákaz-
níkům konečný produkt ve 
spolupráci s partnery, kteří 
toto know-how mají. 

první aktivní obchody. Jednalo se teh-
dy o nemalé částky na provozní po-
třeby i na nákup obchodního podílu. 
Následovaly menší projekty investič-
ního charakteru do vybavení techno-
logií včetně provozního financování.“

Vysoký objem poskytnutých pro-
středků a  tehdejší výkonnost firmy 
zapříčinily posun ve  splácení. Šár-
ka Křikalová oceňuje přístup majite-
le firmy Jiřího Žáka. „Zaujal vstřícný 
postoj a společnost postupně uhradi-
la všechny úvěry v plné výši,“ uvádí.  

„Pan Žák je ve firmě celý život, nej-
dříve jako zaměstnanec, později jako 
majoritní vlastník. Je to nekompro-
misní manažer, s  nímž jsme se ne-
jednou střetli při tvrdých jednáních. 
Vždy jsme ale nakonec našli společ-
nou cestu,“ doplňuje Šárka Křikalová.

Přehrát 
video
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Česká republika je 
testovacím místem 
pro virové progra-
my útočící na on-line 
bankovní kanály pro-

střednictvím nedostateč-
ně chráněných počítačů 
a  patří jí osmá příčka ve 
světovém žebříčku míry 
rizika napadení škodlivým 
finančním softwarem.

Komerční banka se pro-
to rozhodla klientům po-
moci zvýšit zabezpečení 
počítačů, z nichž obsluhu-
jí své internetové bankov-
nictví, a  jako jediná česká 
banka zpřístupnila zdarma 

TRUSTEER 
RAPPORT CHRÁNÍ 
KLIENT Y KB
Zatímco by cizímu člověku nedali klíč jen tak do ruky, natož aby mu 
otevřeli dveře dokořán, bezpečnost na internetu lidé stále ještě 
podceňují. Téměř 70 procent internetových uživatelů se sice obává 
ztráty osobních údajů včetně těch bankovních, přesto se v médiích 
prakticky každý týden objevují zprávy o podvodech a útocích 
zaměřených na klienty nejrůznějších tuzemských bank. 

Nechceme 
pasivně vyčkávat, 
až na naše klienty 
někdo zaútočí. 
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speciální software IBM – Trus-
teer Rapport. Ten násobí ochra-
nu počítače a minimalizuje ri-
ziko zneužití přihlašovacích 
údajů. Klienti si program mo-
hou stáhnout přímo z bezpeč-
ného prostředí internetového 
bankovnictví  MojeBanka. 

Důležitá je  
obezřetnost
Ojedinělý krok má pomoci za-
bránit stále sofistikovanějším 
útokům, jejichž cílem je zís-
kat přihlašovací kódy a hesla. 
„Nechceme pasivně vyčkávat, 
až na naše klienty někdo za-
útočí a pokusí se připravit je 
o  jejich peníze. Pokud klien-
ti dodrží zásady bezpečného 
chování na internetu a záro-
veň si nainstalují program 
Trusteer Rapport, významně 
tím sníží riziko napadení své-
ho počítače a ohrožení svých 
financí,“ uvedl generální ře-
ditel Komerční banky Albert 
Le  Dirac’h. 

Ovšem kromě lepší softwa-
rové ochrany počítače je nutná 
také větší obezřetnost samot-
ných uživatelů. Zvlášť když 
se přihlašují do internetového 
bankovnictví. 

Doporučení exportů jsou 
jednoduchá, přesto je řada lidí 
nerespektuje a  nedodržuje. 
A jaká pravidla jsou nejdůle-
žitější? Především je klíčové 
používat v počítačích legální 
software, pravidelně aktuali-
zovat operační systém a další 
programy (internetový prohlí-

žeč, čtečku PDF dokumentů, an-
tivir apod.), což pomůže „ucpat“ 
bezpečnostní díry, a důsledně sá-
zet na antivirové programy. 

Přestože klienti veškeré po-
stupy dodrží, počítač aktualizují 
a používají legální programy, mo-
hou se stát obětí podvodu. Způso-
bů, jak se dostat k citlivým datům, 
mají podvodníci v  rukávu hned 
několik. 

Banka e-maily  
s odkazy a přílohami  
neposílá
Tím nejčastějším jsou e-maily či 
mobilní textové zprávy, které na 
první pohled vypadají, že odešly 
z banky či jiného důvěryhodného 
zdroje. Takové e-maily však obsa-
hují infikované přílohy a problém 
je na světě. Hackeři propašují do 
počítače či telefonu škodlivý pro-
gram, tzv. finanční malware, díky 
němuž se dostanou k  heslům, 
údajům o  platební kartě, PIN či 
certifikátu. Data pak využijí k vy-
kradení účtu. Není to technicky 
náročná metoda, ale funguje, pro-
tože  uživatele zmate a  vzbudí 
jeho  důvěru. 

Pokud se vám přece jen něco 
takového stane – otevřete zá-
vadnou přílohu, zareagujete na 
falešný e-mail z  banky a  zadá-
te své heslo nebo číslo karty –,  
musíte okamžitě jednat. Kontak-
tovat banku, zablokovat platební 
kartu, vyčistit počítač, změnit si 
hesla, případně resetovat telefon 
a vrátit ho do továrního  nastavení. 

Stejně se zachovejte, pokud 
zaregistrujete další oblíbenou 
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metodu podvodníků – tzv. 
phishing. Je to útok, který 
se může odehrát kdeko-
li na internetu. Podvodné 
stránky předstírají, že jde 
o seriózní on-line platební 
bránu či web vaší banky. 
Phishing se může odehrá-
vat i  na sociálních sítích, 
kde vás „přítel“ požádá 
o  drobnou půjčku a  pošle 
link, na němž lze zaplatit 
z karty. I  to slouží k vylá-
kání citlivých údajů. 

Funguje jako  
bezpečnostní tunel
Právě v takových případech je skvělým pomoc-
níkem program Trusteer Rapport, který Komerč-
ní banka pro své klienty lokalizovala do češtiny 
a upravila ho tak, aby automaticky chránil její 
stránky. Je vhodným řešením pro jednotlivce 
i  firmy, kterým pomáhá zvyšovat bezpečnost 
firemních financí. Trusteer Rapport neovlivňu-
je jiné systémy, funguje samostatně, nezvyšuje 
zátěž síťového provozu ani nezpomaluje chod 
počítače. Pracuje zkrátka jako specializovaný 
doplněk k antivirovému systému. 

A  jak přesně ochrana probíhá? Trusteer 
Rapport vytváří jakýsi bezpečnostní tunel mezi 
počítačem a  stránkou, na niž se přihlašujete. 
Sleduje chování uživatele, stejně jako chování 
chráněné stránky, a upozorní uživatele v oka-
mžiku, kdy zjistí, že se někdo pokouší podvrh-
nout podvodnou stránku. Umí zabránit pokusům 
o podvodné získání hesla. 

PROČ POUŽÍVAT 
TRUSTEER RAPPORT

Antiviry nejsou  
všemocné
Nedokážou vás ochrá-
nit kompletně a  nereagují 
pružně na nová rizika, jako 
jsou podvržené stránky 
(tzv. phishing). 

Chrání před 
finančními hrozbami
Trusteer Rapport je spe-
ciálně zaměřen právě na 
ochranu proti phishingu, 
finančnímu malwaru a  na 
zamezení pokusů o zjiště-
ní hesel (keylogger) apod., 
které cílí na uživatele inter-
netového bankovnictví. 

Má dobré reference
Program Trusteer Rapport 
používají přední finanční 
instituce, jako jsou Bank of 

ODHALENO
VÍCE NEŽ 

300 POTENCIÁLNÍCH 
PODVODŮ. 
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Trusteer Rapport je pravidelně aktualizova-
ný a doplňovaný o informace všech zapojených 
bank. Rychle tak dokáže reagovat i na nové hroz-
by a druhy podvodů. 

Od začátku března si program stáhlo a nain-
stalovalo přes 50 tisíc uživatelů internetové-
ho bankovnictví Komerční banky. „Za tu dobu 
Trusteer Rapport odhalil více než 300 poten-
ciálních podvodů pomocí nakažených počíta-
čů klientů a zabránil jim. Zároveň snížil o více 
než 90 procent přihlašování klientů z infiko-
vaných počítačů do internetového bankovnic-
tví Komerční banky,“ říká Petr Janda, vedou-
cí specialista rozvoje distribučních kanálů  
a  inovací KB.

America, ING, Societé Géné-
rale a další. 

Funguje všude
Trusteer Rapport může bě-
žet jak na PC, tak i na Macu. 

Automaticky na vše  
dohlédne
Po instalaci do počítače 
funguje Trusteer Rapport 
jako doplněk internetové-
ho prohlížeče, pomoc tedy 
máte rychle po ruce. Na 
stránkách Komerční ban-
ky je ochrana zapnuta au-
tomaticky, další chráněné 
stránky je možné přidat. 

Přehrát 
video

EXPORT JOURNALAKTUÁLNĚ



V začátcích klastru hodně napomohla pod-
pora strojírenského podnikatele Jana Svět-
líka, jehož firmy ze společnosti Vítkovice 
Holding do spolku rovněž vstoupily. Nová 
koncepce a jasná strategie pak přiváděly 

další a další firmy. Současná členská základna 
čítá 78 společností. 

První liga v podmořské  
těžbě ropy
Spolek se v uplynulých 12 letech etabloval ne-
jen v  Česku, podílí se také na mezinárodních 
aktivitách. Navíc i jeho členové jsou v zahraničí 
úspěšní. 

„V kraji působí velké strojírenské firmy i malé 
a střední podniky, které v moderním světovém 
strojírenství našly své místo,“ říká generální ma-
nažer klastru Ladislav Mravec. „Tak třeba jeden 
z našich členů, společnost V-NASS, hraje první 
ligu v oblasti podmořské těžby ropy. Její výrob-
ky nakupují i velcí světoví těžaři jako Petrobras, 
BP nebo Chevron.“

KL ASTR NEPŘEŠL APUJE 
NA MÍSTĚ
Strojírenství má v Moravskoslezském kraji silné, hluboko 
zapuštěné kořeny. I proto tu už v roce 2003 vznikl vůbec první 
strojírenský klastr v republice. Postupem času si získal velké 
renomé v celém Česku, a když do něj začaly vstupovat významné 
společnosti i z jiných koutů země, proměnil se v roce 2008 na 
Národní strojírenský klastr. 

Díky členství v klastru 
se dostáváme ke kontaktům.

ČLENSTVÍ SE NÁM 
VYPLÁCÍ

Ve společnosti Flash Steel 
Power, která vyrábí a  z  90 
procent také vyváží speciál-
ní konstrukce pro energetic-
ký průmysl, jsou s členstvím 
ve strojírenském klastru spo-
kojeni. „Vyplácí se nám,“ říká 
předseda představenstva Jiří  
Zapletal. 

V čem konkrétně se vám 
členství vyplácí? 
Lídrem klastru jsou Vítko-
vice, jež ale neobsáhnou 
všechny strojírenské věci, 
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Potvrzuje tak, že mnohé firmy 
z branže nepřešlapují na místě, ale 
daří se jim držet krok se světem. A díky 
tomu se dokáží popasovat i s občas-
nými krizemi. „Pomáhají nové tech-
nické a obchodní nápady, stejně jako 
důkladná restrukturalizace oboru,“ 
konstatuje Ladislav Mravec. 

Inovace a solidní kvalita
„Vzhledem k historickým a zeměpis-
ným souvislostem musí být český 
průmysl dostatečně silný v exportu. 
Bez toho se nemůže dlouhodobě roz-
víjet. Nikdo na nás v Evropě ani ve 
světě nečeká, takže se musíme pro-
sazovat vlastním přičiněním, zamě-

takže si na své přijdou i další 
členové sdružení. Díky člen-
ství v klastru se dostáváme 
ke kontaktům, které se jinak 
z pozice menší firmy těžko 
získávají. 

Pomohl vám klastr zpro-
středkovat i příležitosti 
v zahraničí?
Klastr cíleně oslovuje za-
hraniční firmy a nám už to 
přineslo konkrétní zakáz-
ky. Spolupracujeme na-
příklad s  General Electric 
nebo rakouskou společnos-
tí Voestalpine. S tou to bylo 

ČESKÉ FIRMY 
NAŠLY VE SVĚTOVÉM 

STROJÍRENSTVÍ 
MÍSTO.
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řit se na inovace a solidní kvalitu, jakou české 
výrobky představovaly v naší slavnější minu-
losti a v mnoha případech představují dodnes,“ 
uvádí generální manažer Národního strojíren-
ského klastru. 

Strojírenské společnosti tedy posilují inovač-
ní procesy a kladou důraz na náročnější mate-
riály a kvalifikované strojírenství. Do budoucna 
by si podle Ladislava Mravce Češi měli udržet 
zdravou základnu těžkého průmyslu a zároveň 
se stát lídry v některých nových technologiích. 

Aby si strojírenství udrželo inovační potenci-
ál, spolupracuje klastr se středními i vysokými 

hodně rychlé – první kon-
takt proběhl letos a na kon-
ci srpna už jsme exportovali 
zakázku. 

Jaké další aktivity klastru 
oceňujete?
Třeba workshopy u  jednot-
livých členů sdružení, kteří 
předvedou ostatním své díl-
ny a výrobní možnosti a na-
bízejí například volné kapa-
city či varianty spolupráce. 
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technickými školami, např. s Vysokou školou 
báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě. 
„Výchova mladých techniků je pro český prů-
mysl klíčová,“ říká Ladislav Mravec. 

Česko jako poplatková  
republika
Zatímco sázka na vzdělávání je pro strojíren-
ství velkou příležitostí, největší překážku roz-
voje celého oboru vidí představitelé klastru 
v neúprosné a až zbytečně naddimenzované 
politice poplatků, které výrazně ukrajují ze 
 zisku firem. 

„Aby se naše společnosti mohly prosadit 
v  zahraničí, nesmí je doma dusit překážky, 
které v  konkurenčních zemích prokazatelně 
neexistují. Mezi ně patří především poplatky 
za obnovitelné zdroje energie, jež jsou u nás 
koncipovány v neprospěch průmyslu mnohem 
výrazněji než jinde. Ale nejde jen o ně. Mnoho 
zdejších seriózních podnikatelů mluví o Česku 
jako o poplatkové republice, kde neférové po-
platky nepřiměřeně škrtí ty, kteří z průmyslo-
vého podnikání platí významné daně,“ shrnuje 
šéf strojírenského klastru. 

Doplňuje, že poplatky za obnovitelné zdro-
je energií vysávají z průmyslu finanční zdroje 
a odsuzují firmy k velkým problémům. „Mají 
zcela zničující vliv. Obrovská část potenciální-
ho zisku by přitom měla být použita jinak – na 
zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví,“ 
zakončuje Ladislav Mravec. 

Musíme se prosazovat 
vlastním přičiněním.

OTEVŘELI JSME  
DVEŘE RAKOUSKÉHO  
GIGANTU  
VOESTALPINE

Generální manažer Národ-
ního strojírenského klastru 
Ladislav Mravec přibližu-
je přínos spolku pro české 
strojírenské firmy. 

Co patří mezi hlavní čin-
nosti klastru? 
Staráme se o vytváření do-
davatelských řetězců, a  to 
v oblasti jaderné energeti-
ky, uhelné energetiky či pe-
trochemie. Dále vyjednává-
me podmínky pro nákupní 
aliance, zajišťujeme společ-
nou účast na Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu 
v  Brně, pořádáme pravi-
delné odborné workshopy 
v  zařízeních členských fi-
rem, ale také odborné se-
mináře v zahraničí. Pomá-
háme členům také k účasti 
na různých zahraničních 
obchodních misích. 
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Můžete zmínit některou 
z nich? 
Nedávno velvyslanec-
tví ve Vídni ve spolupráci 
s  naším klastrem a  agen-
turou CzechTrade realizo-
valo misi českých firem 
do rakouského ocelářské-
ho gigantu Voestalpine Li-
nec. Naše firmy měly šanci 
ucházet se o  zakázky Vo-
estalpine a  dařilo se jim. 
Některé z nich již realizují 
své první zakázky. 

V aktuálním čísle se za-
měřujeme na byznys 
s Koreou. Zaregistrovali 
jste možnost spoluprá-
ce vašich členů i s touto 
zemí? 
Loni jsme na půdě Vysoké 
školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava uspořá-
dali workshop na téma stro-
jírenského byznysu se za-
hraničím, které se zúčastnil 
také korejský velvyslanec. 
Při této příležitosti si rov-
něž našel čas k  návštěvě 
Armatury Group, což je je-
den z  významných členů 
klastru. 

EXPORT JOURNALZKUŠENOSTI



Růst české ekonomiky nabral na 
přelomu loňského a  letošního 
roku na síle. V prvním čtvrtletí si 
ekonomika – měřeno reálným HDP 
– meziročně polepšila dokonce  

o 4 %. Protože to bylo částečně způ-
sobeno jednorázovými faktory spoje-
nými např. se změnami daní na tabák, 
očekávali ekonomové mírné zpomale-
ní dynamiky růstu. Ve druhém čtvrtletí 
však hospodářský růst podle předběž-
ných dat překvapivě znovu zrychlil, 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 
OPĚT MÍŘÍ K REKORDU

a to na 4,4 % v meziročním srovnání. 
Růstová dynamika tak patří k nejvyš-
ším v celé Evropské unii. Má přitom 
zdravé fundamenty, což potvrzuje po-
hled na vývoj hrubé přidané hodnoty. 
Hospodářský vzestup je široce založe-
ný, tažený domácí poptávkou, a měl by 
se ve zbytku roku udržet. Po loňském 
dvouprocentním růstu by si letos čes-
ká ekonomika měla reálně polepšit 
o zhruba 4,5 %, tedy nejvíce za posled-
ních osm let. 

ČESKÁ EKONOMIKA LETOS ROSTE 
NEJRYCHLEJI ZA POSLEDNÍCH OSM LET
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2 %

0 %

-2 %

-4 %

4 %

-6 %

6 % Pohyb HDP v meziročním 
srovnání, v % 

EXPORT JOURNALKOMENTÁŘE, NÁZORY, STATISTIKY



Oproti předkrizovým le-
tům je patrný posun k do-
mácí poptávce. Ta profitu-
je z  dlouhodobě uvolněné 
měnové politiky. Výrazně 
pozitivně pak začala hlav-
ně od konce loňského roku 
přispívat politika fiskální. 
Díky nutnosti dočerpat le-
tos prostředky z  fondů EU 
z  předchozího programo-
vého období bude v dalších 
měsících veřejná investič-
ní aktivita dále růst. Daří 
se i  privátním investicím, 
mj. díky růstu průmyslové 
produkce a  s  tím souvise-
jícím zvýšeným využitím 
kapacit. Objem průmyslové 
produkce se během prvního 
pololetí kumulativně zvýšil 
o  téměř 13 % a  tahounem 

zůstal automobilový prů-
mysl. I zde je patrný nárůst 
tuzemské poptávky. Domácí 
prodeje osobních aut a leh-
kých užitkových vozů se 
v první polovině roku zvýši-
ly o 20,8 % oproti stejnému 
období v loňském roce, ex-
port si připsal 7,1 %. Lepší se 
i situace ve stavebním sek-
toru. Především díky novým 
infrastrukturním stavbám 
solidně narostl objem sta-
vební produkce – od ledna 
do června činil kumulativ-
ní růst 9,6 %. A právě díky 
nutnosti dočerpat evropské 
peníze se dá i ve druhé po-
lovině roku očekávat další 
akcelerace. 

Ekonomické oživení je 
robustní, generuje tvorbu 

Jan Vejmělek
hlavní ekonom 
Komerční banky

PŘEBYTEK ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 
ZŮSTÁVÁ V BLÍZKOSTI HISTORICKÝCH MAXIM
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nových pracovních míst a tlačí míru 
nezaměstnanosti dolů. V  průběhu 
prvního pololetí byla zaměstnanost 
vůbec nejvyšší v české historii a měla 
by dále růst. Naopak míra nezaměst-
nanosti bude ve zbytku roku klesat 
až pod svou přirozenou míru. To po-
vede ke mzdovému nárůstu nominál-
ně o 4,0 % v  roce 2016 po letošních  
2,5 %. Zlepšená situace na trhu prá-
ce v kombinaci s uvolněnější fiskální 
politikou, která se projevila zvýšením 
mezd státních úředníků a promítla se 
do vyšších sociálních transferů, se po-
dílí jak na růstu maloobchodních tržeb 
(za první polovinu roku činil kumula-
tivně 2,9 %), tak samozřejmě i v reál-
né spotřebě domácností. Ta by letos 
měla stoupnout o  3,3 %, nejvíce od 
roku 2008.

Sílící domácí poptávka se proje-
vuje i  v  letošním inflačním vývoji, 
který překvapuje svou dynamikou. 
Zatímco průměrná inflace v  prvním 
čtvrtletí činila pouhých 0,1 %, v  tom 
druhém to bylo již 0,7 %. Rostoucí 
ceny ropy na světových trzích táhly 
vzhůru ceny paliv, navíc se vyčerpá-
vá efekt loňské dobré úrody, což zase 
uvolňuje ceny potravin. Regulované 
ceny příliš nepřekvapily, jádrová in-
flace ve druhém čtvrtletí zůstala na  
1,2 % meziročně. Celková inflace by 
měla ve druhé polovině roku akcele-
rovat a v průměru za celý rok dosáh-
nout 0,6 %. Inflační cíl centrální banky 
(2 %) by měl být dosažen koncem příš-
tího roku, v průměru by se inflace měla 
nacházet těsně pod ním, když očeká-
váme 1,9 %. Rizikem směrem k nižší-

BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 
SE LETOS RYCHLE ZLEPŠUJE
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mu cenovému vývoji je samozřejmě 
současný pokles cen ropy a  dalších 
komodit.

Navzdory rychlému oživení domá-
cí poptávky se možná poněkud pa-
radoxně nezhoršuje vnější bilance 
české ekonomiky. Exportéři profitují 
ze stabilního kurzového vývoje a pod-
hodnocené koruny, ale pomáhá jim i ne 
příliš výrazné, přesto však patrné zvy-
šování výkonnosti klíčových západo-
evropských trhů. Domácí investiční 
a spotřebitelská aktivita sice stimulu-
je i import, nicméně díky poklesu cen 
komodit růst celkového korunového 
objemu dovozů za dynamikou vývozů 
nezaostává.

V zahraničním obchodu bude le-
tošní přebytek bilance atakovat 
loňský historický rekord. Za prv-
ní pololetí letošního roku činil prů-
měrný meziroční růst vývozů 7,4 
%, dovozy za stejné období vzrostly 
o 7,5 %. Kumulovaný přebytek zahra-
ničního obchodu dosáhl v národním 
pojetí ke konci června 106,7 mld. Kč 
a  byl tak meziročně o  5,2 mld. Kč 
vyšší. Objemově i z pohledu dynami-
ky růstu zůstávají nejzajímavějším 
exportním artiklem produkty auto-
mobilového průmyslu. Hlavním ob-
chodním partnerem je i nadále Ev-
ropská unie s podílem na celkových 
exportech dosahujícím téměř 84 %. 
Oproti loňskému roku se tento po-
díl zvýšil o necelý procentní bod. Do 
eurozóny mířilo během prvního po-

loletí přes 65 % veškerých českých 
vývozů. Z jednotlivých zemí zůstává 
na špici Německo s podílem 32,6 %. 
Nepřekvapí výrazný pokles podílu 
exportů do Ruska, a to z loňských 3,2 
na  letošní 2 %.

Poprvé od roku 1993 vykázal vlo-
ni běžný účet aktivum (ve výši 0,6 % 
HDP) a pozitivní trend pokračuje i le-
tos. Během prvních šesti měsíců se to-
tiž dvanáctiměsíční kumulativní pře-
bytek dále zvyšoval; v  červnu podle 
našeho odhadu činil již 2,1 % HDP. Za 
zlepšením nestojí pouze výsledek za-
hraničního obchodu, svůj podíl na něm 
má i nezanedbatelný pokles schodku 
bilance prvotních důchodů. Za ním 
stojí zejména letošní slabší dividendo-
vá sezóna, kdy investoři na rozdíl od 
repatriace preferují reinvestice v ČR, 
spolu s přílivem prostředků z rozpočtu 
EU. Ten je letos posílen nutností vyčer-
pat prostředky z předchozího progra-
mového období 2007–2013.

Z pohledu účastníků zahraniční-
ho obchodu je podstatné, že i nadá-
le očekáváme kurzovou stabilitu. Na 
straně jedné jsme totiž svědky sílící 
reálné ekonomiky, na straně druhé 
není zrychlování inflace tak výraz-
né, aby uspíšilo odstranění kurzové-
ho režimu. Spíše naopak. Bankovní 
rada ČNB prohlašuje, že intervenční 
režim neukončí dříve než v polovině 
roku 2016. Předpokládáme, že k tomu 
přistoupí až ve třetím čtvrtletí příští-
ho roku.
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Platby do Jižní Koreje znějí 
exoticky. Je to tak i ve 
skutečnosti? 
Bankovní systém v Jižní Kore-
ji se od toho českého, který dů-

věrně známe, v ničem výrazně neod-
lišuje. Pro mnohé z  nás je exotická 
domácí měna v  Jižní Koreji, což je 
jihokorejský won. Ten v  Komerční 
bance vedeme mimo kurzovní lístek 
v seznamu „exotických“ měn, kterých 
je okolo 110. Platby v měnách uvede-
ných v  kurzovním lístku i  v  těchto 
„exotických“ měnách lze odesílat do 
více než 160 zemí světa. Obchodovat 
v Jižní Koreji tedy není pro naše kli-
enty problém.

Jakou měnu při platbách do 
a z Jižní Koreje klienti využívají 
nejčastěji? 
Ačkoli Jižní Korea nepatří mezi země 
Evropského hospodářského prosto-
ru, nejčastější jsou platby v eurech. 

PL ATBY DO JIŽNÍ 
KOREJE PRO NÁS 
NEJSOU TABU
Platby v rámci Evropy už jsou stejně jako platby do Spojených států 
pro mnohé klienty Komerční banky samozřejmostí. Ale co když 
potřebujete poslat platbu do Jižní Koreje? To už může být pro řadu 
z vás oříšek. Ptáte se nás, jaký formulář je potřeba vyplnit, v jakých 
měnách lze platby posílat či zda na platby neplatí nějaké embargo. 
Tyto a další otázky jsme položili Janě Švábenské, výkonné ředitelce 
pro transakční a platební služby v Komerční bance. 
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V případě odchozích plateb 
to dělá z  celkového počtu 
až 54 procent, u příchozích 
plateb je to dokonce ješ-
tě o jedenáct procent více. 
Druhou nejčastější měnou 
pro bezhotovostní platební 
styk s Jižní Koreou je ame-
rický dolar. V  této měně 
odchází 44 procent pla-
teb a  přichází 32 procent 
plateb z  celkového počtu. 
Další měny, které naši kli-
enti využívají, jsou české 
koruny a britské libry. Ov-
šem u  těchto měn jde už 
jen o  zlomek z  celkového 
počtu – jedná se o jednotky 

případů jak pro odchozí, tak  
i pro příchozí platby. 

To nejspíše platí i pro 
jihokorejský won…
Ano, platby v  jihokorej-
ských wonech jsou mini-
mální. Přestože se jedná 
o službu, kterou nabízíme 
standardně, a  klienti ne-
musejí podepisovat žád-
nou speciální smlouvu, aby 
ji mohli využívat. 

Jaký je objem 
zpracovaných plateb do 

Jižní Koreje i obráceným 
směrem? 
Ačkoli máme klienty, kteří 
obchodují s  Jižní Koreou 
intenzivněji a platby z této 
asijské země přijímají nebo 
je do ní odesílají  ve větším 
objemu, v celkovém měřít-
ku není nijak výrazný. Dů-
vod je prostý – velké jiho-
korejské firmy využívají 
k platbám většinou své ev-
ropské dceřiné společnos-
ti, které mají účty vedené 
v zahraničí. 

Můžete přiblížit, jaká je 
struktura klientů, kteří 
s touto asijskou zemí 
obchodují? 
Občané tvoří mezi našimi 
klienty jen pětinu, zbylých 
80 procent pokrývají firmy. 
Nejčastěji se přitom jedná 
o  společnosti, které pod-
nikají v  automobilovém 
nebo chemickém průmy-
slu, v  oblasti průmyslové 
automatizace nebo obcho-
dují s elektronikou. 

Co musí klient vědět, aby 
mohl odesílat platby do 
Jižní Koreje? 
Pro zadání platby v měně, 
kterou máme uvedenu 
v kurzovním lístku, použi-
je standardní formulář pro 
zahraniční platbu. Jestliže 
platí například v  americ-
kých dolarech, platí stejná 
pravidla jako pro platby 
v USD do jiných zemí. Musí 

Jihokorejský won vedeme  
v Komerční bance mimo  
kurzovní lístek v seznamu tzv. 
„exotických“ měn.
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tedy uvést správný název a úplnou adresu pří-
jemce platby, tj. ulici, číslo domu, město, poš-
tovní směrovací číslo, stát apod. Pokud jsou po-
žadované údaje neúplné, může být totiž platba 
bankou příjemce nebo zprostředkující bankou 
odmítnuta. Co se týká jihokorejských wonů či 
jiné „exotické“ měny, klient pro tyto platby po-
třebuje speciální papírový formulář, který pak 
předá našemu pracovníkovi na pobočce. Jinak 
ale nejsou potřeba žádné další náležitosti, ne-
boť na platbu v jihokorejských wonech v Ko-
merční bance nahlížíme jako na běžnou zahra-
niční platbu. Při zadávání platebního příkazu 
si však klienti musejí dát pozor na to, aby spo-
lečně s číslem účtu vyplnili i správný a úplný 
název a adresu  příjemce platby. 

Jsou platby v jihokorejských wonech nebo 
obecně jakékoli platby do Jižní Koreje pro 
klienta dražší?

Toho se klienti nemusejí 
obávat – výše účtované-
ho poplatku jak pro platby 
v  jihokorejských wonech, 
tak i v dalších „exotických“ 
měnách jsou standardní. 
To samé platí i pro odesí-
lání plateb do Jižní Kore-
je v  měnách uvedených 
v  kurzovním lístku. Je to 
stejné jako u jakýchkoli ji-
ných zahraničních plateb. 

Société Générale má 
zastoupení v mnoha 
zemích světa, je možné 
najít její pobočku také 
v Jižní Koreji? 
Ano, dokonce i v Soulu mů-
žete narazit na pobočku 
naší mateřské společnos-
ti Société Générale, přes-
tože zahraničních bank je 
na jihokorejském finanč-
ním trhu obecně jen velmi 
málo. Co se týká Komerční 
banky, ta v Jižní Koreji své 
přímé zastoupení nemá. 
Při odesílání a  přijímá-
ní plateb velmi úzce spo-
lupracujeme především 
s domácími, jihokorejský-
mi bankami, jako jsou Ko-
okmin Bank, Woori Bank 
nebo Shinhan Bank.

I v Soulu 
můžete narazit 
na pobočku naší  
mateřské společnosti
Société Générale.
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ČESKO JE 
PRO KOREU 
DŮLEŽIT ÝM 
OBCHODNÍM 
PARTNEREM
Českou republiku v Koreji 
dobře znají, říká Sung-Ryong 
Jo. Muž, který už tři roky vede 
korporátní tým soulské pobočky 
Société Générale. Možná vás 
překvapí, že za popularitou 
Česka stojí telenovela. Zároveň 
si ale Korejci všímají, že v České 
republice investuje stále více 
korejských firem. 

Když jsou Korejci spokojeni 
doporučí vás
Darina Sontag, manažerka Inter-
national Desku v KB, zastřešuje 
vztahy s významnými meziná-

rodními skupinami a  společnostmi 
se zahraniční majetkovou účastí. 
Jaké jsou její zkušenosti s korejský-
mi klienty? 

„Jsou velmi milí, slušní, zdvoři-
lí. Tvrdě pracují, tudíž jsou nároční 
k sobě i svým partnerům,“ říká. Do-
dává, že pokud mají odlišný názor či 
postoj, neradi se vyjadřují zcela ote-
vřeně , protože to vnímají jako ne-
zdvořilé vůči svému protějšku. 

Většinou potřebují čas, aby s  ob-
chodními partnery navázali vztah 

POBOČKA V SOULU 
MÁ DLOUHOU HISTORII

Société Générale se na jihokorejském 
finančním trhu usadila už před mnoha 
lety – pobočka v Soulu funguje od listo-
padu 1983. Pracuje v ní 63 zaměstnan-
ců, kteří se starají zejména o investiční 
bankovnictví, fúze a akvizice, obchodo-
vání na globálních trzích, financování 
exportních příležitostí apod. Mezi kli-
enty pobočky patří zejména velké kor-
porace a finanční instituce. 

Komerční banka se ve spolupráci 
s pobočkou SG v Soulu zaměřuje jak na 
stávající korejské klienty, tak i na nové 
korejské společnosti, které mají zájem 
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Důležitým faktorem je pro 
Korejce věk – čím starší 
člověk je, tím větší úctě se 
těší a má i lepší  
postavení ve společnosti.

založený na vzájemné dů-
věře. „Pokud jsou však spo-
kojeni rádi vás doporučí 
dalším korejským firmám. 
A Korejci na takové dopo-
ručení dají,“ zdůrazňuje. 

Korejské firmy podle Da-
riny Sontag dodržují strikt-
ní hierarchii. Zásadní roz-
hodnutí tedy mohou činit 
jen ti nejvýše postavení 
manažeři. Dalším důleži-
tým faktorem je pro Korejce 
věk – čím starší člověk je, 

tím větší úctě se těší a má 
i  lepší postavení ve spo-
lečnosti. „Proto také jsou 
v nejvyšším vedení korej-
ských firem většinou starší 
a zkušení manažeři,“ uvádí. 

Upozorňuje, že při práci 
s  korejskými partnery je 
třeba dávat si pozor na jmé-
na. „Pro Evropana není na 
první pohled jasné, zda se 
jedná o ženské či mužské 
jméno. Pak mohou vznikat 
celkem zapeklité situace,“ 
zakončuje.

ROZHOVOR S PANEM
SUNG-RYONG JO

investovat v Česku. Společná nabídka 
služeb je pro firmy výhodná – zjednodu-
šuje procesy, sdílení informací i správu 
finančních operací. 

Znají Korejci 
Českou  
republiku? 
Velká část z nich 
ji objevila díky te-
leviznímu seriálu 
Milenci v  Praze. 
V  Česku také in-
vestuje stále více 

korejských firem. Pomáhá i to, že ae-
rolinky Korean Air vypravují do Prahy 
přímé lety. Díky tomu všemu je Česká 
republika jednou z evropských zemí, 
kterou řada Korejců plánuje navštívit. 

Jsme pro Jižní Koreu zajímaví 
i jako obchodní partner? 
To rozhodně ano. A myslím, že tento 
trend do budoucna ještě posílí. 

Vaše spolupráce s českými kolegy 
je tedy intenzivnější než dříve? 
Lidé v  KB, s  nimiž jednáme, jsou 
pro nás velmi důležití. Jsou klíčem 
k úspěchu pro celou Société Générale, 
především kvůli onomu růstu korej-
ských investic ve vaší zemi.
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Klíčovými výhodami programu jsou ze-
jména rychlý a jednoduchý přístup k pro-
voznímu financování, které je pro klienta 
dostupné i v případě, že nemá vlastní po-
třebné zajištění (jako hlavní zajišťovací in-

strument slouží zástava pohledávek z kontraktu 
s exportérem), dále široká dostupnost díky celé 
prodejní síti Komerční banky a v neposlední řadě 
i  bankovní záruka za úvěr vystavená Českou 
exportní bankou až do výše 100 procent jistiny 

V ÝHODNÉ ÚVĚRY 
SE ZÁRUKOU ČEB
Klienti Komerční banky, kteří fungují jako subdodavatelé 
konečných exportérů, mohou nově využívat zvýhodněné úvěry 
na profinancování kontraktu a k jejich zajištění přitom mohou 
využít kvalitní bankovní záruky České exportní banky. Umožňuje 
to dohoda, kterou Komerční banka uzavřela právě s ČEB. Program 
je vhodný především pro menší a střední podniky, jejichž obrat či 
příjmy významně nepřekračují ekvivalent 50 milionů eur.

úvěru a 80 procent hodnoty 
subdodávky.

Proexportní záruka je 
platební bankovní zárukou 
vystavovanou ve prospěch 
Komerční banky a  jejím 
hlavním účelem je ručení 
za splacení jistiny úvěrů, 
které banka svým klientům 
poskytla. Záruku může ČEB 
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kalkulaci výrobní ceny rozdělenou na 
materiálové, režijní a osobní náklady, 
kopii smlouvy o subdodávce nebo její 
návrh a stanovisko ČEB o kladném vy-
hodnocení ratingu MSP.

Pak klient podepisuje v Komerční 
bance smlouvu o úvěru, stejně jako 
další smluvní dokumentaci. Na zákla-
dě toho ČEB vystaví záruční listinu 
a zašle ji do Komerční banky a klient 
může čerpat úvěr – buď jednorázově, 
nebo postupně. V případě opakované-
ho čerpání, tedy revolvingu, je nutné 
vyžádat si výjimku předem.

Co ČEB po klientovi vyžaduje?
•   Zřízení zástavního práva ve pro-

spěch ČEB k budoucím pohledáv-
kám klienta.

•   Vystavení a  předložení jedné 
vlastní blankosměnky na řad 
ČEB.

•   Zřízení zástavního práva ve pro-
spěch ČEB ke svému běžnému 
účtu u Komerční banky.

•   Uzavření pojistné smlouvy, je-
jímž předmětem  je pojištění ne-
zaplacení dluhů z titulu platební 
neschopnosti.

vystavit tehdy, pokud sub-
dodavatel a  ideálně také 
vývozce – to ale není ne-
zbytnou podmínkou – rea-
lizuje platební styk souvi-
sející s exportní zakázkou 
prostřednictvím Komerční 
banky.

Vyřizování úvěru 
krok za krokem
A  jaký je tedy postup při 
poskytování úvěru zajiště-
ného zárukou ČEB? Nejdří-
ve subdodavatel podepíše 
smlouvu s vývozcem, a te-
prve pak může na pobočce 
Komerční banky rozjednat 
úvěr. V  rámci projednává-
ní požadavku na úvěr žádá 
klient ČEB o vystavení zá-
ruky – do ČEB přitom posílá 
podklady pro stanovení ra-
tingu MSP (firma by nemě-
la překročit limit 50 milio-
nů eur obratu či příjmů), po 
kladném vyhodnocení pak 
klient předkládá oficiální 
žádost na základě formulá-
ře z internetových stránek 
ČEB (www.ceb.cz).

V  okamžiku, kdy klient 
podává žádost o úvěr, musí 
kromě nutných dokumen-
tů předložit rovněž čestné 
prohlášení vývozce, že do-
dává zboží nebo služby na 
základě vzájemné smlouvy, 

INFORMACE

Podrobnější informace o České export-
ní bance, jejích programech a podpo-
rách, včetně formulářů pro žádosti, 
najdete na internetových stránkách  
www.ceb.cz.
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Jak Češi cestují?
Češi cestují ve středoevropském 
regionu ze všech nejvíce. Je to 
možná dáno tím, že nemáme 
moře. Autem se dá dojet do Itálie 

nebo do Chorvatska, ale jinak musíme 
na dovolenou létat. Když se podíváme 

ČEŠI JSOU 
NEJAKTIVNĚJŠÍ 
CESTOVATELÉ 
Z NAŠEHO REGIONU
Michal Drozd je ředitelem největšího českého internetového prodejce 
zájezdů Invia.cz. Sám stál u zrodu této společnosti, a tak jsme si 
s ním povídali nejen o cestování, ale i o tom, jak Invia za posledních 
více než deset let vyrostla. Mluvili jsme též o tom, jak firma 
v růstuspoléhala na mobilní telekomunikační služby a jak dnes klade 
důraz na moderní technologie. 

OBJEVTE S  INVIÍ  KOUZLA 
JIŽNÍ KOREJE 

Jižní Korea je bezpečná země, kde 
se díky pohostinnosti místních bu-
dete cítit dobře od první chvíle. Mů-
žete objevovat historické památky,  
supermoderní budovy, gurmánské la-
hůdky, folklórní bohatství nebo zají-
mavé nákupní možnosti.

Podzimní nabídka společnosti In-
via zahrnuje nevšední zájezdy s nad-
standardním ubytováním, které splní 
i představy  náročných cestovatelů. 
Kromě Soulu navštívíte nejkrásněj-
ší korejské pohoří Soraksan či Zlaté 
město, patřící mezi 10 nejvýznamněj-
ších památek ze seznamu UNESCO. 
Můžete také absolvovat kurzy taek-
wonda či vyrazit na sever do demili-
tarizované zóny.
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třeba do Polska, na dovole-
nou tam jezdí lidé dvakrát 
až třikrát méně než lidé 
v Čechách. Češi jsou v na-
šem regionu fenomenál-
ní cestovatelé. Nicméně je 
to pořád „nic“ oproti Něm-
cům, ti cestují mnohoná-
sobně více než Češi. Co se 
obecných trendů týče, po-
zorujeme odklon od delších 
dovolených, zákazníci volí 
kratší, ale častější dovolené. 
To znamená, že třeba jedou 
na jednotýdenní dovolenou 
s rodinou a pak ještě na eu-
rovíkend. Dříve jsme prodá-
vali i dost čtrnáctidenních 

dovolených, ale teď je to 
výjimka. Z destinací je jed-
noznačným lídrem Řecko, 
před krizí v arabském světě 
byl populární Egypt či Tu-
nisko, jejich místo zabralo 
Turecko, Španělsko a další 
země. Obecně Češi hodně 
cestují do oblasti Středo-
zemního moře.

Co stojí za úspěchem 
 Invie u zákazníků?
Úspěch nám přinesla kom-
binace dravosti a  odvahy 
a také kvalitní tým. Od po-
čátku jsme se hodně orien-
tovali na marketing a budo-

vání značky, protože jsme si 
brzy uvědomili, že trh zájez-
dů je blízký trhu komodit. 
My i naše konkurence nabí-
zíme totéž – prodáváme zá-
jezdy stejných cestovních 
kanceláří. S cenou manipu-
lovat nemůžeme, takže je 
nutné budovat značku. My-
slím si, že Invia má v ces-
tovním ruchu jednu z nejsil-
nějších značek u nás. Hodně 
se věnujeme oblasti e-com-
merce, v  začátcích nám 
s růstem výrazně pomáhali 
naši affilliate partneři, kte-
ří nám za provizi z prodeje 
pomáhali dělat reklamu na 
naše služby. Neustále in-
vestujeme do nových tech-
nologií a metod, třeba letos 
připravujeme uvedení mo-
bilní aplikace.

Kdy vlastně nastal ten 
největší růst firmy?
Nejhektičtější to bylo v le-
tech 2002, 2003. To jsme 
takhle jednoho dne přišli 
do práce a  zjistili, že nám 
přišlo neskutečně moc ob-
jednávek. Uvědomili jsme 
si, že potřebujeme dalších 
deset zaměstnanců. Takže 
jsme podali inzerát a  rov-
nou řešili prostory pro bu-
doucí pracovníky. Jeden 
kolega jel koupit stoly a já 
zatím vedle v obchodě řešil 
koupi počítačů. U  nových 
zaměstnanců to často vy-
padalo tak, že jejich prv-
ním úkolem bylo sestavit 

Úspěch nám přinesla kombinace 
dravosti a odvahy.
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si vlastní pracovní stůl, tak hekticky jsme rost-
li. No a já jsem mezi tím běžel na Václavák do 
prodejny Oskara pro mobil. Bylo to totiž snazší 
a především rychlejší, než zřizovat nové pevné 
linky. Vždy jsme k tomu u Oskara dostali nějaký 
dárek, takže třeba já mám doposud na svých klí-
čích klíčenku Oskar, která mi z těch dob prostě 

zůstala. Stejně jako ty služ-
by, které dnes stále naku-
pujeme od Vodafonu.

Co bylo impulzem ke  
spolupráci s operátorem?
Tehdy nám Oskar přišel 
jako nejvíc sexy, navíc 
měli opravdu výhodné ta-
rify, pořizovalo si je hodně 
známých. Dnes od telefonu 
v podstatě očekávám, aby 
fungoval a aby služby byly 
relativně levné, ale také 
dám hodně na osobní zku-
šenost. Vodafone je pro nás 
tradičním partnerem, a ač-
koli jsme v minulosti měli 
souběžně i některé služby 
u konkurence, dnes řešíme 
mobilní služby výhradně 
u něj. V době, kdy jsme z Vo-
dafonu udělali svého vý-
hradního dodavatele, jsme 
samozřejmě studovali situ-
aci na trhu a nebylo snadné 
se rozhodnout. Mezi naše 
kritéria patřily nejen ceny 
v Česku, ale i v roamingu, 
kvalita pokrytí nebo zákaz-
nický servis. Nabídky byly 
hodně vyrovnané, takže 
předchozí dobré zkušenos-
ti s Vodafonem hrály veli-
kou roli.

Jaké služby od Vodafonu 
využíváte? 
Nejvíce využíváme neo-
mezené tarify, které ob-
sahují neomezené volání 
do všech sítí, neomeze-
né SMS, a k  tomu balíček 
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1,5 GB dat v rámci ČR. Při 
cestování do zahraničí je 
moc příjemný tarif Vodafo-
ne Roamig na den, kdy mů-
žete v rámci zóny 1 využí-
vat také neomezené služby 
za stejných podmínek jako 
v  ČR. Mobilní internet je 
u nás především nástrojem 
pro manažery, zajišťuje jim 
velkou pracovní flexibilitu. 
Data využíváme ve smart-
phonech, tabletech i note-
boocích.

Jaké další výhody 
vám přináší služby 
u Vodafonu?
Výhody řešení OneNet vi-
díme hlavně v rámci admi-
nistrativní podpory. Velmi 
příjemná je skutečnost, že 
máme k dispozici pár vol-
ných SIM karet, a když po-
třebujeme rychle zajistit 
nové číslo nebo například 
vyměnit microSIM kartu 
za nanoSIM kartu, lze vše 
řešit z  pohodlí kancelá-
ře prostřednictvím jedno-

Výhody řešení OneNet 
vidíme hlavně v rámci 
administrativní podpory.

ho telefonátu na zákaznickou linku. 
Velmi nám také pomáhá internetová 
OneNet samoobsluha, díky které lze 
snadno kontrolovat náklady a admi-
nistrovat jednoduché úkony, jako jsou 
aktivace roamingu, navýšení limitu 
datového tarifu apod.  

Jak funguje péče o zákazníky  
a komunikace s Vodafonem?
Máme vlastního osobního konzul-
tanta, takže je příjemné komunikovat 
stále se stejnou osobou, která zná naši 
společnost a umí řešit naše nejčastější 
požadavky velmi efektivně. Nastane-li 
situace, že potřebujeme řešit urgent-
ní záležitosti mimo pracovní dobu, je 
k dispozici nonstop linka. Takže celko-
vě jsme se zákaznickou péčí spokojeni.
 
Co je pro vás na spolupráci 
s  dodavatelem telekomunikačních 
služeb nejdůležitější?
Nejdůležitější je, aby nedocházelo 
k žádným výpadkům hlasových slu-
žeb, aby bylo zajištěno dostatečné po-
krytí signálem v rámci celé republiky 
i zahraničí. Stala se nám jednou jedna 
nepříjemná situace, kdy v zahraničí 
nefungovaly hlasové služby, což bylo 
zapříčiněno výpadkem tamního ope-
rátora, a v ten okamžik si uvědomíte, 
jak je člověk na dnešních telekomuni-
kačních řešeních závislý. Jednoduše 
se bez nich neobejdeme a  spolehli-
vost je klíčová. 
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Generace prvních po-
revolučních podnika-
telů se pomalu chystá 
odejít z vedení svých 
společností, jejichž 

budování často věnovali 
veškerou svou energii i čas. 
Jsou s tedy s nimi spojeni 
mimořádně pevným pou-
tem a  firmy jsou na  nich 
závislé. Předat jejich řízení 
je proto pro ně mimořád-
ně obtížné. Navíc proble-
matika nástupnictví kvůli 
dlouholetému násilnému 
přerušení svobodného vý-
voje logicky nemůže mít 
v středo- a východoevrop-
ském prostoru žádnou tra-
dici a tedy ani obecný zku-
šenostní rámec.  

Jak vypadá život 
po firmě
Jedním z problémů je fakt, 
že otcové-zakladatelé často 
nejsou v procesu předávání 
firmy příliš aktivní. „Ti lidé 
si mnohdy neumějí před-
stavit svůj ‚život po firmě‘. 
Prostě nevědí, co by dělali, 

Rodinné firmy ze střední a východní Evropy musejí v současnosti 
řešit úkol, který byl pro ně dosud neznámý. Otcové-zakladatelé, 
kteří podniky po pádu komunismu vytvořili často z ničeho, teď 
přemýšlejí, jak a kdy předat řízení svých firem.

HLEDÁ SE 
POKRAČOVATEL

kdyby pustili z rukou otěže. A je to pochopitel-
né, firma zaplňovala prakticky sto procent jejich 
času,“ uvedl před časem pro deník E15 David 
Krajíček, šéf společnosti Krajíček&Associates, 
která se zaměřuje na poradenství pro privátní 
a rodinné firmy. 

Problémem bývá i nedůvěra majitelů vůči mlad-
ším generacím a  určitý konzervativní způsob 

Problémem bývá i nedůvěra 
majitelů vůči mladším generacím.
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uvažování. „Rádi si dělají všechno 
po svém, jak byli zvyklí, a na nové věci 
pohlížejí s nedůvěrou. Nedůvěra vůči 
mladším generacím může být také 
způsobena právě silnou fixací na firmu 
a strachem z případného ‚selhání‘ po-
tomka v jejím řízení a vlastnictví,“ do-
plnil David Krajíček. Tato situace může 
vyústit až v extrémní jednání majitelů, 
jako je např. ponižování potomků před 
celou firmou a v konečném důsledku 
až k jejímu rozpadu. 

Prodej firmy nemusí 
 znamenat selhání
Existuje několik možností, co s firmou 
dál. V  první řadě je to již zmiňova-
né předání další generaci v  rodině. 
V  České republice už tento proces 
v řadě případů proběhl úspěšné, pří-
kladem za všechny může být jedna 
z   nejúspěšnějších českých firem, 
které se podařilo prosadit se i na za-
hraničních trzích, a  to společnost 
Grund, výrobce koupelnových doplň-
ků.  Další variantou je přesun řízení 
firmy na profesionální management. 
V tomto případě nastupující generace 
vidí smysl v držení původní rodinné 
firmy, ale nemá předpoklady a poten-
ciál pro její aktivní řízení. Nová gene-
race se však také může rozhodnout 
firmu prodat, popřípadě odprodat jen 
její část strategickému nebo finanč-
nímu investorovi, který může pomoci 
s dalším rozvojem. 

Celosvětové statistiky ukazují, že 
proces nástupnictví není v  rodin-
ných firmách příliš úspěšný. Alespoň 
na první pohled. Úspěšnost firem při 
předávání z první generace na dru-
hou je totiž jen 30 procent, z druhé 
na  třetí už jen 13 procent a  z  třetí 

na  čtvrtou dokonce dosahuje pou-
hých tří procent.

Důvodů je několik, v  první řadě 
fakt, že se rodina s každou generací 
rozrůstá. V první generaci má napří-
klad pět přímých příslušníků. Ve dru-
hé už je jich dvacet, ve třetí padesát 
atd. Dochází tím pádem k tříštění zá-
jmů, zaměření a také k rozmělňování 
původního odkazu. Jak ale vysvětluje 
David Krajíček, tahle statistika není 
příliš podstatná. „To, že firma ve dru-
hé generaci přežije jen ve 13 procen-
tech případů, neznamená, že rodina 
je neúspěšná. Prodej firmy prostě 
nemusí znamenat její selhání. Když 
se druhá generace rozhodne vstou-
pit do jiné oblasti, nelze ji kvůli tomu 
považovat za neúspěšnou. Statistika 
se váže pouze na hlavní, původní fir-
mu, a nereflektuje nové projekty, kte-
ré vznikají v rámci rodiny,“ vysvětlil 
David Krajíček.

Příkladem může být příběh Alexe 
Scotta, člena čtvrté generace britské 
rodinné firmy Provincial Insurance, 
kterou v roce 1903 založil jeho pradě-
deček Sir James William Scott. Alex 
ji vedl z pozice generálního ředitele 
a  předsedy představenstva, ovšem 
v roce 1996 připravil a řídil její stra-
tegický prodej. V rozhovoru pro de-
ník E15 vysvětlil, že důvodem byly 
významné proměny na pojišťovacím 
trhu, které vedly k  velkému nárůs-
tu rizika pro jejich podnikání. Záro-
veň zdůraznil rozdíl mezi majiteli 
rodinného podniku a rodinou, která 
podniká. A jelikož se s členy rodiny 
shodli na tom, že chtějí dál podnikat, 
a všimli si, že na trhu není dostatek 
poradenských služeb pro podniky 
jejich typu, založili firmu, která dnes 
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spravuje majetek v hodnotě několi-
ka miliard liber pro více než 40 rodin 
a nadací. 

Nejprve je třeba sladit 
 hodnoty a vizi
Jak postupovat při ověřování, zda 
jsou členové nástupnické generace 
vhodnými adepty pro převzetí zod-
povědnosti na  chod firmy? „Zahra-

niční i  naše poradenská zkušenost 
ukazuje, že je velmi přínosné, když 
obě generace nejdříve sladí hodnoty, 
filozofii podnikání a vizi pro fungo-
vání firmy v budoucnosti,“ zdůrazňu-
je David Krajíček. Z tohoto hlediska 
se podle něj následně posoudí vhod-
nost jednotlivých adeptů po stránce 
osobnosti, odborné výbavy a správ-
né motivace. Ani tento postup nemu-

GENERACE PRVNÍCH 
POREVOLUČNÍCH 

PODNIKATELŮ 
SE POMALU CHYSTÁ 

ODEJÍT.
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S GENERAČNÍ VÝMĚNOU 
UMÍ PORADIT KB

Klientům, v  jejichž firmách probíhá 
generační výměna, nabízí svou pomoc 
také Komerční banka. V rámci Privát-
ního bankovnictví (KBPB) byl za tím-
to účelem zřízen specializovaný tým 
pod vedením Jana Horváta v  pozici 
Wealth Plannera. Tento tým se zamě-
řuje především na nástupnické a me-
zigenerační plánování, asistenci při 
prodeji společnosti a  strukturování 
majetku klienta po  prodeji podniku. 
KBPB k  problematice mezigenerač-
ního nástupnictví organizuje pravi-
delné semináře, na nichž se setkávají 
klienti s interními i externími poradci. 
„Specifikem České republiky je podíl 
klientů tzv. první generace vlastníků, 
která u  nás představuje 82 % klien-
tů. V západní Evropě, kde je struktura 
osobního bohatství vytvářena několik 
generací, je to jen 30–40 %. Mezigene-
rační výměna majitelů českých pod-
niků nám tak dává solidní prostor pro 
další růst,“ vysvětlil Petr Slabý, ředitel 
Privátního bankovnictví KB.

sí přinést výsledky pro jednoznačné 
rozhodnutí. „Často může vzniknout 
vyrovnanost a silná rivalita mezi jed-
notlivými adepty a je pak třeba také 
dbát na  férovost a  transparentnost 
celého procesu. Rodiče někdy trpí 
osobním zaujetím vůči některým ze 
svých dětí a mají pak tendenci prosa-
zovat svého preferovaného nástupce 
bez ohledu na  jeho celkovou vhod-
nost,“ upozorňuje David Krajíček. To 
pak podle něj vytváří v rámci rodiny 
silné napětí a může vyústit v poško-
zení až rozpad rodinných vztahů.

A  v  jakých případech je vhodné 
přemýšlet o prodeji firmy? Například 
tehdy, když nastupující generace ne-
vidí dlouhodobý smysl v dalším roz-
voji a držení rodinné firmy. Získaný 
kapitál se rozhodne investovat do od-
větví, kde vidí větší potenciál a má 
k  němu i  osobně blíže. Případně se 
rozhodne nabité prostředky zhodno-
covat jiným způsobem. „Prodej firmy 
druhou nebo třetí generací a  vstup 
do nového odvětví je v rozvinutých 
ekonomikách zcela běžný,“ uzavírá 
David Krajíček.
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Soul je nejlidnatějším městem 
v  zemi, žije v  něm přes deset 
milionů lidí, v celé aglomeraci 
dokonce více než 24 milionů. 
Díky tomu je druhou největší 

Pulzuje energií a nikdy nespí. Jihokorejský Soul je permanentně 
v pohybu. Starají se o to jeho obyvatelé, kteří tvrdě pracují, ale 
dokážou se i dobře bavit. Díky nim je Soul jasným motorem výkonné 
korejské ekonomiky a zároveň skvělým místem pro turisty, kteří zde 
mohouna každém rohu objevovat nová zákoutí. 

SOUL: LIDSKÉ 
MRAVENIŠTĚ,  KTERÉ 
SI  ZAMILUJETE

metropolí na světě hned po japon-
ském Tokiu. Pohled na město z výšky 
je uhrančivý. Z vrcholu jedné ze čtyř 
okolních hor uvidíte dokonalé lidské 
mraveniště. 

Desetimilónový Soul,  
druhá nejpočetnější metropole světa
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ský palác Gyeongbokgung, 
čtvrť Dongdaemun plná 
obchodů a módy, olympij-
ský park známý z  letních 
her v roce 1988 nebo fotba-
lový stadion, který je druhý 
největší v Asii a hrálo se na 
něm při světovém šampio-
nátu před třinácti lety.

Ale Soul vás bude ba-
vit, i  když se vydáte jen 
na bezcílné procházky 
ulicemi. Postupně se před 
vámi bude odkrývat pes-
trá mozaika současných 
architektonických skvos-
tů, stejně jako směsice tra-
dičních tržišť, chrámů i pa-
láců. Když k tomu přidáte 

Pohled na město z vrcholu jedné  
ze čtyř okolních hor je jedinečný.

A v něm se tvoří bohatství – Soul 
sice zabírá jen půl procenta rozlohy 
Jižní Koreje, ale vytváří přitom až 21 
procent HDP země. Právě tady mají 
sídlo slavné jihokorejské značky, ja-
kými jsou Samsung, Hyundai, Kia 
nebo LG. 

Toulejte se ulicemi
Jako turisty vás ale budou přita-

hovat jiné zajímavosti. Třeba Soul 
Tower, což je 236 metrů vysoká věž 
s  rozhlednou, na jejíž poslední vy-
hlídkové plošině najdete i  otočnou 
restauraci. Případně rozsáhlý králov-

Dongdaemun - nejluxusnější čtvrt Soulu 
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čajovny, spoustu neonů, prvotřídní 
veřejnou dopravu, která vás odveze, 
kamkoli a v kteroukoli denní i noční 
hodinu chcete, příjemné bary, restau-
race a spoustu možností k nákupům, 
nebude se vám chtít ze Soulu odjet. 

Ale popořadě. Nejdříve byste se 
měli vypravit do Starého města 
a navštívit pět hlavních královských 
paláců. Nejkouzelnější z nich je Gy-
eongbokgung, a  pokud nemáte čas 
navštívit všechny paláce, tento bys-
te rozhodně neměli vynechat. Palác 
začal vznikat na konci 14. století jako 

hlavní královská rezidence, jenže 
o dvě století později během japonské 
invaze shořel. Ruiny chátraly dalších 
skoro tři sta let, pak začala jeho reno-
vace. Současná podoba je úchvatná.

Nevynechejte ani úzkou uličku In-
sadong, kde najdete spoustu restau-
rací, galerií, čajoven, nejrůznějších 
obchodů se starožitnostmi a spous-
tou suvenýrů. 

Supermoderna i klid u řeky
Soudobou architekturu si naopak mů-
žete vychutnat v nejluxusnější soul-

Nejkouzelnějším královským palácem 
Soulu je Gyeongbokgung
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ské čtvrti Dongdaemun – ohromí vás 
zejména Dongdaemun Design Plaza, 
budova kulturního centra z dílny brit-
sko-irácké architektky Zahy Hadid. 

Její futuristický vzhled se spoustou 
zvlněných křivek trochu připomíná 
vesmírnou loď mimozemšťanů, kte-
rá tu právě přistála. Stavba za v pře-
počtu devět miliard korun je jedním 
z hlavních uzlů Soulu – v nejživější 
městské čtvrti plné restaurací a klu-
bů, které jedou často nonstop, nabízí 
koncerty, muzeum, designovou labo-
ratoř a třeba i zdejší přehlídku módy 
Soul Fashion Week. 

V  Dongdaemunu také nakoupí-
te. Na zdejším obrovském tržišti se 
dělají maloobchodní i velkoobchod-
ní „kšefty“ a neustále se tu smlouvá. 
Můžete procházet zdánlivě nekoneč-
nou spletí budov a uliček, kde nakou-
píte ledacos, hlavně módu. Špičkovou 
módní pasáží je i obchodní dům Doo-
ta – deset pater nahoru a deset pater 

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

V Soulu jako v každé moderní světové 
metropoli najdete celou řadu prvotříd-
ních, luxusních hotelů. Mezi ty nejlep-
ší patří Banyan Tree Club & Spa, který 
je dokonalým útočištěm pro všechny 
smysly. Hotel otevřel před pěti lety 
a své služby označuje za „šestihvěz-
dičkové“. Zdejší padesátka pokojů či 
suit se pyšní unikátním designem 
a velkorysým prostorem – na každém 
patře jsou jen čtyři pokoje, v každém 
z nich jsou velké relaxační vany a pře-
devším nádherný výhled na Soul. Věř-
te, že hlavně večer je to dechberoucí 
zážitek. 

Dalšími výtečnými volbami jsou 
obří Grand Hyatt, kde rovněž najde-
te příjemné lázně a dokonalé zázemí, 
nebo naopak intimnější boutique ho-
tel Park Hyatt, který patří mezi nejlep-
ší hotely v celé Asii. Výzdobou inte-

Přehrát 
video
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místo v některém z jejich zájezdů ne-
bude problém. Zóna je pečlivě střeže-
ným místem, odkud lze dalekohledy 
pozorovat severokorejské hranice. 
Fotografovat se tu ale nesmí. Na po-
sledním pozůstatku někdejší stude-
né války panuje ticho, ze kterého až 
mrazí. Jako první vás zarazí cedulky 
varující před minami – prý jich tu je 
zhruba 700 tisíc. A pak se podíváte 
do tunelů, které tady Severokorejci 
vykopali, aby jimi mohli napadnout 
svého jižního souseda. 

Při návratu do 50 kilometrů vzdá-
leného Soulu se vám budou v  hla-
vě honit všelijaké myšlenky. Třeba 
i na jaderný arzenál Severokorejců, 
kvůli němuž je bohatá a prosperují-
cí jihokorejská metropole prakticky 
v permanentním ohrožení. I proto je 
v Jižní Koreji služba v armádě povin-
ná. Její délka závisí na druhu vojska, 
obvykle ale činí kolem dvou let. Na 
severní straně hranice je to ale mno-
hem horší – ženy slouží sedm a muži 
deset let. 

riéru prostupuje kámen, a to mnohdy 
na místech, které vás překvapí. Je to 
ale osvěžující pohled – třeba v luxusní 
koupelně, již posouvá ještě o stupeň 
výše. Oceníte i  vkusnou kombinaci 
špičkových technologií, tradiční vý-
zdoby a krásných starožitností. 

dolů tady patří oděvům, doplňkům 
a dalším zkrášlujícím předmětům. 

O kus dál je soulský bleší trh Sin-
seol-dong, který už přerostl původní 
lokaci v dvoupatrové budově a šíří se 
postupně do okolních uliček. Najdete 
tu umělecká díla i různé sběratelské 
kousky. Spousta pokladů na vás čeká 
i na trhu se starožitnostmi Dapsimni. 

Budete-li si pak chtít odpočinout od 
památek, nákupů a ruchu velkoměs-
ta, zavítejte k řece Cheng-gye-cheon, 
kde v  rámci městské revitalizace 
strhli dálnici, která řeku zakrývala, 
a vybudovali nádhernou oázu klidu 
a pohody. Jsou tu upravené cestičky, 
vodopády i  umělecká díla a  místní 
i turisté si sem chodí uklidnit nervy 
nebo smočit nohy ve vodě. 

Výlet do demilitarizované 
zóny
A  pak, vyladěni pohodou u  řeky, se 
vydejte na dobrodružnou výpravu do 
demilitarizované zóny. Je to asi čtyř-
kilometrový pruh země nikoho mezi 
Jižní Koreou a totalitní KLDR. Zóna, 
která se táhne podél 38. rovnoběžky 
a na délku měří 250 kilometrů, doko-
nale půlí Korejský poloostrov na dva 
různé světy – zemi svobody a inovací 
a zemi, kterou dusí jedna z nejtvrd-
ších diktatur pod sluncem. 

Ze Soulu vyráží k tzv. DMZ spous-
ta cestovních kanceláří, sehnat tedy 
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FASHION WEEK 
V SOULU MÍŘÍ 
NA ŠPICI

Možná vás to překvapí, ale Již-
ní Korea má ve světě módy po-
měrně silnou pozici a v její me-
tropoli Soulu se dvakrát ročně 
odehrává i Fashion Week nabitý 

trendy a zážitky. Seoul Fashion Week 

bývá v březnu a říjnu, ten nejbližší je 
tedy už na spadnutí. Má přitom jas-
nou ambici zařadit se po bok nejpres-
tižnějších světových módních show 
v New Yorku, Paříži, Londýně, Milánu 
či Tokiu. 
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Součástí Seoul Fashion 
Week je Seoul Collection, 
což je přehlídka špičkových 
jihokorejských designérů, 
která se koná už od roku 
2000, dále show Generati-
on Next, jež zase předsta-
vuje vycházející talenty 
mezi módními návrháři a je 
určena výhradně pro desig-
néry nových a nezávislých 
módních značek, a také Se-
oul Fashion Fair pro profe-
sionály z módní branže. 

Trh s  módou je v  Již-
ní Koreji hodně propojený 
s  hvězdami tzv. K-popu, 
tedy jihokorejského popu. 
Co si oblékají, jak se češou, 

jakou kosmetiku používa-
jí, to vše ovlivňuje módní 
byznys v zemi. Funguje to. 
Díky známostí K-popových 
stars se módní firmy z Jižní 
Koreje dostávají na výsluní 
a zařazují se mezi světové 
lídry. 

Mezi nejlepší místní ná-
vrháře a  značky se řadí 
Juun.J, D.GNAK, General 
Idea, Gentlemonster, Hu-
man Potential (také zná-
mé jako HUPOT), 87MM, 
Wooyoungmi, Kye či třeba 
Peace, Love and Under-
standing. Nejsou to přitom 
ledajaká jména, například 
oděvy od Peace, Love and 
Understanding či Juun.J 
si oblíbila i  zpěvačka Ri-
hanna, klientem Juun.J je 
pak i  módní legenda Karl 
Lagerfeld. 

Součástí Seoul Fashion Week je Seoul 
Collection, což je přehlídka špičkových 
jihokorejských designérů.

Přehrát 
video
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Daří se i dalším v pořadí – jihokorej-
ské automobilky Hyundai a Kia pa-
tří k nejrychleji rostoucím na světě, 
LG se zase snaží upevnit svou pozici 
mezi prémiovými produkty v oblasti 
smartphonů, televizí a domácích spo-
třebičů. LG rovněž hodně sází na tzv. 
internet věcí a intenzivně pracuje na 
vývoji chytrých zařízení propojených 
s internetem a použitelných v každo-
denním životě. 

Vytrvale rostou i  „pneumatikáři“, 
například společnost Hankook Tire, 

které se daří na všech kontinentech. 
V Evropě realizuje téměř 30 procent 
svých prodejů, v Číně a Americe přes 
20 procent, na Středním východě, 
v Asii a Africe více než 10 procent. 
Hankook Tire má po světě sedm to-
váren a další staví, aby mohla firma 
v příštích letech vyrábět až 120 mili-
onů pneumatik ročně. Navíc po vzo-
ru jiných velkých světových značek 
pneumatik i Hankook Tire nedávno 
přišel s  druhým, o  něco levnějším 
brandem – Laufenn. 

AUTA, PNEUMATIKY  
I  INTERNET
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Jižní Korea patří k techno-
logicky nejrozvinutějším 
zemím světa. Právě na pří-
klonu k  inovacím posta-
vily korejské značky svůj 
úspěch. A  mnohé z  nich 
díky tomu v uplynulých le-
tech získaly oblibu po ce-
lém světě – například Sam-
sung, LG, Hyundai, Kia nebo 
Hankook. Ale na domácí 
jihokorejské scéně najde-
te řadu dalších, „ukrytých“ 
hvězd, které si stihly  tuto 
asijskou zemi podmanit 
a nyní pokukují po vstupu 
na globální jeviště. 

Největší hvězdou mezi 
jihokorejskými podniky je 
jednoznačně Samsung. Je 
tomu tak i díky faktu, že jeho 
touha přicházet se zajíma-
vými novinkami je nevyčer-
patelná. Jako první výrobce 
na světě vyrukoval třeba se 

SAMSUNG 
JE STÁLICÍ

smartphonem se zahnutým displejem (Galaxy 
Note Edge), stejně tak ohromil i první zakřivenou 
televizí s Full HD zobrazením. Zakřivení přitom 
není samoúčelné, umožňuje divákům realistič-
tější zážitek. Firma nedávno představila též chyt-
ré hodinky Samsung Gear S, které přebírají vět-
šinu funkcí chytrého telefonu – je to v podstatě 
téměř plnohodnotný smartphone omotaný kolem 
zápěstí. 

SILNĚJŠÍ NEŽ GOOGLE

Kromě těchto světoznámých 
značek však má Jižní Korea 
i ty o poznání „utajenější“. Ta-
kový je třeba Naver, což je ji-
hokorejský konkurent Googlu. 
Existuje už šestnáct let a pro 
Jihokorejce je v podstatě nena-
hraditelný. Má podobně silnou 

pozici jako Seznam.cz v tuzemsku. Konec-
konců tržní podíl Naveru je okolo 70 procent, 
a  to v zemi, která je posedlá internetovým 
připojením a patří k nejvyspělejším on-line 
trhům na světě, opravdu něco znamená. Po-
kud tedy plánujete rozjet marketingové ak-
tivity na jihokorejském webu, rozhodně se 
vyplatí inzerovat právě na Naveru. 
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MALÁ ZEMĚ, KTERÁ SI 
PODMANILA GOLF

Silnou domácí značkou je i banka 
KB Kookmin Bank, u níž má účet více 
než polovina jihokorejské populace 
a  která je hodně oblíbená u  mladé 
generace. Globální ambice má zase 
nápojářský komplex Hite Jinro, kte-
rý vyrábí pivo, whiskey, víno, likéry 
a další alkoholické nápoje, a na do-
mácím trhu posbíral více než 50% 
podíl, což rozhodně není málo, když 

uvážíte, že spotřeba tvrdého alkoholu 
je v Jižní Koreji podle Světové zdra-
votnické organizace vůbec největší 
na světě. 

V Jižní Koreji jsou po úspěchu hla-
doví a mají ambici pouštět se do vel-
kých globálních výzev. Nebuďte proto 
překvapeni, když v příštích letech zís-
ká stávající zářivé souhvězdí silných 
jihokorejských značek nový lesk. 

Jižní Korea je výjimečná země, pokud při-
jde řeč na golf. Navzdory tomu, že v ní žije 
jen 50 milionů lidí, což není ani procento 
celosvětové populace, navzdory tomu, že 
je malá a přelidněná, takže míst na golfová 

Sang-Moon 
Bae

hřiště v ní není nazbyt, patří v gol-
fovém světě k absolutní špičce. 

Dominantní pozici má přede-
vším v  ženském golfu. V  elitní 
desítce je hned pět jihokorejských 
hráček, včetně světové jedničky 
Inbee Park. A zajímavá jsou i dal-
ší čísla – v  nejlepší stovce má 
Jižní Korea 38 hráček, mezi pěti 
sty nejlepšími golfistkami je pak 
154 Jihokorejek (údaje se vztahu-
jí k 30. červenci – pozn. red.). To 
jsou opravdu ohromující statis-
tiky. A  to ještě nejsou započítá-
ny hráčky s korejským původem, 
které ale reprezentují jinou zemi 
– například světová dvojka Lydie 
Ko, jejíž rodiče se v jejích šesti le-
tech přestěhovali na Nový Zéland, 
který nyní reprezentuje. 

Špatně si nevedou ani jihokorej-
ští muži. Vždyť se mohou pochlu-
bit i vítězem majoru – Y. E. Yang 
vyhrál před šesti lety PGA Cham-

EXPORT JOURNALKOKTEJL



Mirim
Lee

pionship. Takový kousek se dosud ne-
podařil ani Japoncům, kteří přitom mají 
stabilně své hráče mezi světovou elitou 
na PGA Tour. Korejské golfové tažení za 
oceánem odstartoval kdysi K. J. Choi, 
jenž je s osmi tituly vůbec nejúspěšnější 
z vyslanců  Jižní Koreje. 

Místo milionů jde na vojnu
Na prestižní sérii v zámoří hraje 
mimochodem také devětadvaceti-
letý Sang-Moon Bae. Lépe řečeno 
– hrál. Musel se totiž vrátit do vlas-
ti, aby si tam „odkroutil“ povinnou 
dvouletou vojnu. Vítěz dvou turna-
jů PGA Tour prohrál soud, kterým 
chtěl odvrátit vojenskou službu 
a zachránit svou golfovou kariéru. 
Jeho měsíční příjem v „zeleném“ 
bude nyní asi 130 dolarů. Trochu 
nezvyk pro chlápka, který si jen za 
letošek přišel na více než dva mi-
liony dolarů… 

Těžko říci, zda se Sang-Moon 
Bae po návratu za oceán zase vrá-
tí na golfové výsluní. Jihokorejští 
golfoví fanoušci se ale nejspíš ne-
musejí bát o příliv dalších talentů. 
Čím to je? Našli snad Jihokorejci 
nějakou tajemnou formuli zaruču-
jící úspěch? Experti mají v rukávu 
různé odpovědi – jedni říkají, že 

Přehrát 
video
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Mi Hyang 
Lee

za tím je soutěživost, která je gene-
tickou výbavou korejské společnosti, 
jiní zase zdůrazňují tendenci Korejců 
následovat trendy. 

Možná na tom něco bude. Když 
v roce 1998 vyhrála Se Ri-Pak ženské 
US Open, stala se národní hrdinkou. 
Tehdy hrálo golf jen pár žen, brzy poté 
ale tento sport vzaly dívky útokem. 
A během jediné dekády si ho podma-
nily. A něco podobného se odehrává 
i po vítězství Y. E. Yanga. Přicházejí 
další a další jihokorejští hráči, kteří se 
nehodlají spokojit s ničím jiným než 
vítězstvími. 

OCHUTNEJTE KOREU Korejská kuchyně je zdravá, rozma-
nitá a chutná. Jejími vybranými spe-
cialitami jsou například kimčchi, což 
je salát ze zkvašené zeleniny, bibim-
bap, tedy dušená rýže se zeleninou, 
kořením, hovězím, vajíčkem a papri-
kovou pastou, nebo třeba Samgyeo-
psal, plátky vepřového bůčku, které 
se často grilují přímo na stole. 

Pokud se vám na tyto a další au-
tentické korejské pokrmy sbíhají sli-
ny a máte chuť je ochutnat, můžete 
se v  Praze vydat například do re-
staurace Hanil na Vinohradech, kde 
najdete vedle korejských i vynikají-
cí japonská jídla. Trumfem Hanilu je 
prvotřídní kvalita, kterou potvrzují 
rovněž samotní Korejci, kteří v Česku 
žijí. Za návštěvu ale stojí třeba i dal-
ší pražské restaurace, jako je Hanabi 
na Novém městě, Kimchi v Břevnově 
nebo bistro Mamy Korean na dohled 
od Burzovního paláce. 
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VÍTE,  ŽE.. .?
JIŽNÍ KOREA  
JE ZEMÍ 
S BUDDHISTICKÝMI 
KOŘENY

Možná přemýšlíte, které nábožen-
ství vlastně hraje v Jižní Koreji prim. 
Zlí jazykové by nejspíše s úškleb-
kem odvětili – workoholické… Sa-
motní Jihokorejci se většinou k žád-

nému náboženství nehlásí, za ateisty se 
považuje více než polovina populace. Ale 
kdysi to tak rozhodně nebylo. Dlouhá sta-
letí bylo celé korejské území pod silným 
vlivem buddhismu. Ostatně nejlépe o tom 
vypovídá řada buddhistických chrámů, 
roztroušená po celé zemi. 

Buddhismus přišel do Koreje z  Číny 
v roce 372 a tehdy se nové náboženství 
stále ještě výrazně mísilo s šamanstvím. 
Evidentně ale obě víry dokázaly vedle 
sebe přežít a zdejší buddhismus postu-
pem času absorboval mnohé z šaman-
ských tradic.  Buddhismus se pak rozví-
jel díky přízni vládnoucích dynastií a ve 
14. století stálo na korejském území více 
než 80 tisíc klášterů. Byl to ohromující 
majetek, který si církev musela chránit 
– kvůli tomu také vznikaly oddíly bojují-
cích mnichů. 

Těžké období pro buddhismus nasta-
lo na konci 14. století, kdy se vlády nad 
zemí ujala dynastie Čoson. Sázela to-
tiž na neokonfucianismus a považovala  
buddhismus za nebezpečný. Jako takový 
ho nemilosrdně potírala a kláštery jeden 
po druhém zanikaly. Korejský buddhis-
mus se z takového „honu“ už nikdy ne-

vzpamatoval a v současnosti 
se v Jižní Koreji hlásí k buddhi-
smu „jen“ čtvrtina obyvatel. 

Dynastii Čoson nakonec od-
střihla od moci v první polovi-
ně 20. století japonská anexe. 
Japonci během své koloniální 
éry sice buddhismus podpo-
rovali, jenže zároveň spoustu 
korejských buddhistických děl 
odvezli do Japonska. Dodnes 
buddhisté, podporovaní jiho-
korejskou administrativou, vy-
jednávají s  Japonskem o  na-
vrácení ukradených pokladů.

Česká ambasáda 
17, Gyeonghuigung 1-gil,  
Jongno-gu, Seoul
Nouzová linka:  
+82-10-7445 6765
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TIRÁŽ

Korejská ambasáda 
Slavíčkova 5, 160 00 Praha 6 -  
Bubeneč, Telefon: 234 090 411
Víza   
Bezvízový styk platící na dobu po-
bytu do 90 dnů pro běžné turistické 
 cesty.
Výstup ze země 
Odletová taxa není vyžadována
Kdy jet do Soulu?
V  Jižní Koreji panuje mírné podnebí 
s  teplými léty a  studenými zimami. 
Nejpříjemnější dobou pro  návštěvu 
Soulu jsou proto měsíce od dubna 
do října.
Časový posun  
+7 hod v době letního času
+8 hod v době zimního času
Oficiální cestovní průvodce Soulem
www.visitseoul.net
Cestovní informace v angličtině snad 
na každé téma, které vás v  souvislosti 
se Soulem napadne.
Doporučujeme
www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_
statu 

Přehledně zpracované informace pro 
obchodní i turistické cesty

Náš tip: www.airbnb.cz
Pokud na dovolené nechcete bydlet 
v  hotelu, využijte portál pro vyhle-
dávání krátkodobého pronájmů bytů 
a apartmánů. U každé nabídky najde-
te nejen popis vybavení a fotografie, 
ale i profil majitele. Můžete si vybrat 
podle polohy, velikosti nebo finanční 
náročnosti. Škála nabídky je oprav-
du široká a nechybí ani hodnocení od 
návštěvníků.
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Zdarma ke stažení v

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 na AppStore nebo 

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