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rok 2017 je v plném proudu, stejně jako de-
baty o ukončení měnových intervencí Čes-
ké národní banky. Proto se tomuto tématu 
na stránkách nového vydání Export Jour-
nalu obsáhle věnujeme. Přinášíme vám 
mimo jiné analýzu toho, jaký dopad měly 
intervence na českou ekonomiku, a svůj 
názor nám v rozhovoru sdělil i guvernér 
centrální banky Jiří Rusnok. 

Centrální bankéři sáhli k intervencím 
v roce 2013 s cílem podpořit ekonomiku. 
Ne všichni ekonomové se na jejich příno-

su shodnou, většina podniků je ale hod-
notí pozitivně. Například z průzkumu mezi 
strojírenskými firmami vyplynulo, že 52 % 
z nich pomohly ke zvýšení exportu. 

Otázkou však je, co přinese opuštění in-
tervenčního kurzu. S tím v Česku nemá ni-
kdo žádné zkušenosti a příklad Švýcarska, 
které si tím prošlo v lednu 2015, je varující. 
Švýcarsku tehdy vznikla obrovská ztráta 
kvůli prudkému posílení měny. A právě to 
je také jeden z důvodů, proč si nemyslím, 
že by ČNB najednou zcela uvolnila svůj 
kurzový závazek. 

Kromě intervencí se v tomto vydání za-
měřujeme i na Spojené státy americké, kte-
ré jsou největším trhem na světě. Těší mě, 
že se ho českým firmám daří dobývat. A to 
především těm, které umí řešit problémy, 
flexibilně reagovat a přicházet s netradič-
ními řešeními. Jedna z cest na americký trh 
vede přes agenturu CzechTrade, která má 
kancelář v Chicagu. Tamní šéf Jan Kubata 
pro Export Journal přiblížil, co je potřeba, 
abyste v zámoří uspěli.

V byznysu platí, že štěstí přeje připrave-
ným. Jsem přesvědčen, že čeští exportéři, 
kteří se již prosadili na náročném evropském 
trhu, připraveni jsou a dokážou si poradit 
i s tvrdým americkým prostředím. Věřím, že 
jejich vstup na americký trh bude úspěšný. 

Inspirativní čtení přeje

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

DÁMY 
A PÁNOVÉ, 
VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI, 
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Před necelými čtyřmi 
roky na tom česká ekonomika 
nebyla dobře. Procházela vlek-
lou recesí, navíc již druhou 
v průběhu několika málo let, 
a podle některých ekonomů 
hrozilo, že spadne do tzv. de-
flačně-recesní spirály. Na pod-
poru chřadnoucí ekonomiky 
proto koncem roku 2013 Čes-
ká národní banka (ČNB) rozje-
la velkou operaci. Začala ma-
sivně nakupovat měnu euro 
s cílem oslabit českou korunu 
a udržet tak cenovou stabilitu. 
Podle guvernéra centrální ban-
ky Jiřího Rusnoka (více viz roz-
hovor s ním na str. 14) díky 
tomu ekonomika dostala tolik 
potřebný růstový impulz, slab-
ší koruna pomohla exportérům 
zvýšit cenovou konkurence-
schopnost a odbyt a zlepšit 
cash flow. Jiří Rusnok pro Ex-
port Journal také řekl, že se 
povedlo ekonomiku „nakop-
nout“, zlepšit sentiment firem 
i domácností a v neposlední 
řadě se vyhnout nežádoucímu 
celkovému poklesu cen. 

T É M A  Č Í S L A

Někteří ekonomové jeho optimismus 
nesdílejí a považují měnové intervence 
ČNB za zbytečnou aktivitu. Například Pa-
vel Kohout tvrdí, že žádný nebezpečný tlak 
na posilování koruny neexistoval a český 
export podporu nepotřeboval, protože již 
v době zavedení intervencí byla česká ob-
chodní bilance silně kladná. Podle Lukáše 
Kovandy začaly intervence ve chvíli, kdy 
už bylo zřetelné zlepšování řady makro-
ekonomických ukazatelů, a slabá koruna 
navíc přispívá k tomu, že naše ekonomi-
ka stále zůstává montovnou. Ať je to tak či 
onak, faktem v každém případě je, že čes-
ké hospodářství je dnes ve slušné kondici 
a má dobré vyhlídky. 

Intervenece spíše pomáhají 
V průběhu období, během kterého centrální 
banka uměle oslabuje korunu, uskutečnily 

Faktem je, že české 
hospodářství je dnes 
ve slušné kondici.

Až koruna 
posílí
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různé organizace mezi firmami několik  výzkumů veřejné-
ho mínění. Například z průzkumu, který byl v roce 2015 
realizován mezi více než čtyřmi sty podnikateli a zá-
stupci firem, vyplynulo, že na počátku roku 2014 jich 60 
procent hodnotilo intervence negativně. Ke konci stej-
ného roku se situace poněkud zlepšila, množství nespo-
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kojených kleslo na 40 procent. 
Současně však pouze 9 procent 
firem uvedlo, že jim oslabení ko-
runy pomohlo, a tento počet se 
během roku 2014 nezměnil. 

S dvouletým odstupem od 
zahájení umělého oslabování 
koruny uvedla Asociace ex-
portérů, že převážná část vět-
ších podniků hodnotí aktivitu 
centrální banky spíše pozitiv-
ně. Podle představitelů aso-
ciace přinesla českým vývoz-
cům v tržbách, zisku a přidané 
hodnotě přibližně 400 miliard 
korun. V srpnu 2016 proved-
la agentura CEEC  Research 
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.

České firmy, potažmo celá 
česká ekonomika letos  stojí 
před nesnadným  úkolem: 
zvládnout bez větších 
ztrát ukončení měnových 
 intervencí centrální banky. 
Jak si s tím poradí? 
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průzkum mezi sto  jedna 
 strojírenskými firmami. Zjis-
tila, že intervence pomáhají 
52 procentům z nich ke zvýše-
ní exportu. U velkých společ-
ností s minimálním ročním ob-
ratem 250 milionů korun je to 
70 procent, u malých a střed-
ních podniků přibližně třetina. 

Výrobci high-tech balicích 
strojů Velteko pokrývá export 
více než 80 procent firemního 
obratu. „I přes značně konku-
renční prostředí se nám díky 
vysoké technické úrovni našich 
vertikálních balicích strojů po-
dařilo udržet ceny na zahranič-
ních trzích, a proto nám měnové 
intervence i přes dražší nákupy 
komponent ze zahraničí spí-
še pomohly, zejména v dalším 
vývoji firmy a našich výrobků. 
Největším přínosem intervencí 
centrální banky pro nás byl sta-
bilní kurz koruny vůči euru, tzn. 
předvídatelnost nákladů a vý-
nosů,“ říká Helena Šmídová, 
ekonomka společnosti Velteko.

Podobně se vyjadřuje také 
František Kulovaný jr., ředitel 
převážně exportně zaměřené 
společnosti BAEST Machines 
& Structures. „Máme spíše 
přebytky eura oproti koruně 
z exportních operací i při vý-
znamných platbách za vstupy 
v euru. Při zahájení měnové in-
tervence a dále i s ohledem na 
stanovené kontrakty byl dopad 
krátkodobě pozitivní,“ uvádí. 
Lubomír Dvořák, zakladatel 
a ředitel společnosti Dvořák – 
svahové sekačky, která vyváží 

do více než 30 zemí světa, říká, že z dů-
vodu kurzových rizik se jeho firma ome-
zila pouze na dvě světové měny, a to euro 
a americký dolar. „Intervence nám umož-
nily pracovat se stabilním kurzem, což 
bylo příjemné. Přesto jsme při kalkulacích 
pracovali s jistým bezpečným kurzem,“ 
popisuje strategii firmy. Také Libor Musil, 
ředitel společnosti  Liko-S, je přesvědčen, 
že intervence jeho firmě z krátkodobého 
hlediska pomohly a vývoz roste. „Vedle 
kurzu koruny je za růstem exportu i naše 
tvořivost. Potíž je v tom, že nyní nemůže-
me říci, jak úspěšní jsme díky sami sobě. 
Intervenčně držený kurz koruny nám vy-
tvořil polštář, na kterém usínáme,“ dodává 
Libor Musil. 

Ne všichni jsou spokojení
Byť ČNB tvrdí, že slabá koruna nahrá-
vá proexportně zaměřeným firmám, do 
byznysu některých se intervence promít-
ly negativně. Především těch, které měly 
zajištěné kurzy proti propadu, prodeje do-
hodnuty v korunách a nákupy v eurech. 
Jak uvedl deník E15, je to mj. případ výrob-
ce šicích strojů Minerva Boskovice nebo 
silně proexportní strojírny Královopolská. 
Předsedkyně její dozorčí rady Hana Ha-
lasová deníku řekla, že si společnost kur-
zové riziko dlouhodobě dopředu zajišťo-
vala s bankami a nejinak tomu bylo i před 
zahájením intervencí. „Zásah ČNB nám 
nic dobrého nepřinesl a kromě velkých fi-
nančních ztrát to silně otřáslo důvěrou fi-
nancujících bank a vedlo k rozkolísání sta-
bility firmy, která se těžko získávala zpět,“ 
uvedla Hana  Halasová. 

Postupem času bylo zřejmé, že se stále 
více firem situaci přizpůsobuje. Například 
ty, které mohly, začaly svým odběratelům 
fakturovat v eurech. V realitním sektoru 
se firmy pokoušely čím dál více využívat 
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přirozeného zajištění, takže pro-
ti úvěru v eurech inkasovaly ve 
stejné měně i nájmy. „Snažíme se 
maximálně tzv. přirozeně zajišťo-
vat, tj. vstupy realizovat za pevné 
ceny v eurech. Volné prostředky 
v eurech do budoucna zajišťuje-
me spíše konzervativními nástro-
ji, jako je forward apod.,“ popisuje 
František Kulovaný jr. strategii své 
firmy.

Co přinese exit
Důležité je, co se bude dít v násle-
dujících měsících. Centrální ban-
ka už totiž ústy svých představi-
telů oznámila, že pravděpodobně 
během prvního pololetí 2017 pře-
stane korunu oslabovat. Nastává 
tak období velké nejistoty a oče-
kávání, protože půjde o velmi slo-
žitý proces, navíc s nejasným vý-
sledkem. Zkušenosti s podobnou 
operací v České republice chybějí, 

a z těch zahraničních si lze vzít jen určité 
střípky. Nedávno se s podobnou situací 
potýkali Švýcaři. Švýcarská centrální ban-
ka držela kurz franku vůči euru fixovaný 
na 1,20. V lednu 2015 posilování své měny 
nečekaně přestala bránit, a ta během ho-
diny prudce posílila až o 30 procent. Podle 
ekonoma a poradce ministra financí Aleše 
Michla vznikla v důsledku toho Švýcarsku 
ztráta odpovídající jednomu bilionu čes-
kých korun. 

Někteří čeští ekonomové proto neskrý-
vají své obavy. Na rozdíl od začátku mě-
nových intervencí totiž bude tzv. exit velmi 
sledovaný. Tlak spekulantů je cítit už teď – 
například během ledna 2017 byla ČNB nu-
cena vydat na oslabování koruny rekordní 
částky. Europoslanec a bývalý  viceguvernér 
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ČNB Luděk Niedermayer ovšem 
očekává, že intervence jen tak ne-
skončí a že si na „trhem určený 
kurz“ chvíli počkáme. Jak uvedl ve 
vyjádření pro portál Peníze.cz, cen-
trální banka totiž bude kvůli proti-
směrně působícím tlakům nucena 
situaci i nadále ovlivňovat. Podle 
Pavla Sobíška, hlavního ekonoma 
UniCredit Bank, bude zřejmě vý-
sledkem po dobu týdnů až měsíců 
značně rozkolísaný kurz. Taková si-
tuace pochopitelně bude pro vět-
šinu ekonomických subjektů nepří-
jemná mimo jiné i proto, že  kurzové 
volatilitě za poslední roky odvykly. 
Větší ekonomické škody by ale ná-
vrat kurzu koruny k tzv. řízenému 
floatingu neměl napáchat, myslí si 
Pavel Sobíšek.

Přijali jsme opatření,  
ale je to těžké
Také představitelé firem se obá-
vají toho, co je čeká. „Ukončení 
měnových intervencí je velkou ne-
známou a očekáváme velmi vo-
latilní vývoj kurzu,“ říká Lubomír 
Dvořák. Samozřejmě jsme přijali 
opatření, ale v našem případě to 
není úplně snadné. Kvůli tomu, že 
jsme zakázková firma, jsou platby 
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nerovnoměrně rozložené do celého roku. 
Na druhou stranu některé jsou pravidel-
né a nesmějí se opozdit. V tomto případě 
jsme využili forwardové operace na část 
objemu plateb a budeme mít ještě v prů-
běhu roku prostor na krátkodobé forwar-
dy,“ dodává Dvořák.

Společnost BAEST Machines & 
Structures kromě forwardů také sjedná-
vá kurzové doložky kontraktů, zajišťu-
je si volné cash flow v eurech a snaží se 
tlačit na zvyšování produktivity práce. 
Nicméně v důsledku exitu ČNB a prav-
děpodobného posílení kurzu včetně jeho 
rozkolísanosti očekává firma spíše zhor-
šení pozice na zahraničních trzích, kde je 
minimální šance promítnout zvýšení ná-
kladů. „Pokud dojde k mírnému posílení 
v rozsahu do několika málo jednotek pro-
cent, lze kompenzovat zvýšením produk-
tivity práce. Jestliže však koruna posílí 
výrazně více, viz odhady i ČNB, pak bu-
dou dopady negativní nejen do marže, ale 
i do objemu budoucích obchodů,“ říká její 
ředitel František Kulovaný jr. A podobně 
vidí situaci také Libor Musil, ředitel spo-
lečnosti Liko-S. „Počítáme se ztrátou vý-
nosů. Vytváříme si vnitřní tlak na snížení 
nákladů již nyní a část našich obchodů si 
na nějakou dobu pojistíme dohodnutým 
směnným kurzem,“ vysvětluje.

V této souvislosti se pochopitelně na-
bízí otázka budoucnosti české koruny 
a našeho případného členství v Evropské 
měnové unii (EMU). Poslední průzkumy 
veřejného mínění ukazují, že většina firem, 
zhruba necelých 60 procent, je v součas-
nosti proti našemu přijetí eura. Nicméně 
námi oslovení podnikatelé se shodují, že 
z dlouhodobého hlediska, jakmile Evrop-
ská unie vyřeší současné potíže, by byl 
vstup ČR do EMU logickým krokem a ex-
portérům by pomohl.

Nastává  období 
velké nejistoty 
a očekávání.
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Česká národní banka se v listopadu 2013 
rozhodla intervenovat, aby oslabila čes-
kou korunu. K tomuto kroku vedl cent-
rální banku strach z nízké inflace, nebo 
dokonce deflace. Intervence měla inflaci 
nastartovat zdražením vstupů do české 
ekonomiky a zároveň využít levnější ex-
port, který by podpořil hospodářský růst 
ČR. ČNB vyhlásila, že chce docílit inflace 
v ideálním pásmu kolem dvou procent. 
Vzhledem k prognostickým „úspěchům“ 
ČNB, kdy se její předpovědi na násle-

O K É N K O  M A R T I N A  T L A P Y
Č R  B Y  M Ě L A  
K O N K U R O V A T  Z E J M É N A 
P Ř I D A N O U  H O D N O T O U

dující čtvrtletí v průměru v posledních 
čtyřech letech odchylují od skutečnosti 
o 0,5 procenta (u ročních předpovědí je 
to dokonce 1,6 procenta), je použití mě-
nového nástroje přímých intervencí proti 
koruně přinejmenším riskantní. 

Musíme si uvědomit, že Česká repub-
lika je zemí zapojenou do mezinárodních 
výrobních řetězců a hojně ve své pro-
dukci používá dovážené komodity a po-
lotovary. Ve chvíli, kdy ČNB začala proti 
koruně intervenovat, se Česká republika 
sotva vzpamatovala z předchozí krize. 
Spotřeba domácností byla křehká a zvý-
šení cen vstupů se nemuselo rovnat zvý-
šení spotřeby. V roce 2014 však vstoupilo 
do hry snižování cen komodit, a to v míře, 
jakou ještě v listopadu 2013 ČNB mohla 
těžko předvídat. Nebyla to tedy měnová 
politika ČNB, ale nižší ceny komodit spo-
lečně s dočerpáváním peněz z fondů EU, 
které nastartovaly ekonomický růst Čes-
ké  republiky.

Intervence tedy alespoň krátkodobě 
pomohla českým firmám levněji vyvážet. 
Z dlouhodobého hlediska by však Čes-
ká republika neměla konkurovat na za-
hraničních trzích cenou svých výrobků, 
ale především jejich přidanou hodnotou. 
Z tohoto pohledu umělé oslabování ko-
runy exportérům neprospívá, ale podko-
pává jejich motivaci inovovat a zvyšovat 
konkurenceschopnost.

V malé otevřené ekonomice, jejíž obrat 
zahraničního obchodu tvoří zhruba 160 
procent HDP, cenové hladiny v zahraničí 
ovlivňují ceny na domácím trhu bez ohle-
du na intervence ČNB. 
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Jak práci vašeho oddělení ovlivnily 
měnové intervence ČNB?
Byť byly intervence avizovány, ukázalo se, 
že jen málo klientů s nimi ve skutečnosti 
počítalo. Bezprostředně po jejich zavedení 
i během následujících měsíců se kurz dr-
žel výrazně nad intervenční hranicí, s po-
měrně standardní volatilitou. To se jevilo 
jako nepříjemnost zejména pro klienty, 
kteří byli zajištěni na původních úrovních, 
protože reálná hodnota zajišťovacích in-
strumentů byla z jejich pohledu záporná. 
Většina klientů pak standardně své pozice 
vypořádala, ale někteří preferovali různé 
formy restrukturalizací ve snaze přečkat 
intervenční období. Po dohodě s kolegy 
z Řízení rizik jsme se snažili jim v této věci 
vyjít maximálně vstříc.

Kurz se pak ale změnil. 
Ano – když se ukázalo, že intervence bu-
dou delší, koruna konvergovala víceméně 
k intervenční hladině. Objevil se poměr-
ně značný objem spekulativního kapitálu, 
který využívá příznivého kurzu a prodává 
euro s tím, že až ČNB intervence ukon-
čí, vydělá na tom. Zejména v situaci, kdy 
jsou úrokové sazby v eurozóně dlouhodo-
bě spíše záporné a je k dispozici obrovské 

Vedoucí obchodů s korporátními klienty Investičního bankovnictví 
Komerční banky Zdeněk Lust v rozhovoru pro Export Journal pro-
zrazuje, jak měnové intervence ČNB ovlivňují obchodování, a za-
mýšlí se nad tím, co nás v souvislosti s jejich ukončením čeká.

množství eur, může mnoho 
spekulantů držet svoje pozice 
s vidinou zajímavého výnosu 
i řadu let. Takže tlak na inter-
venční hladinu postupně sílil 
a v posledních měsících ČNB 
z trhu stáhla několikanásobně 
více eur než na začátku inter-
venčního režimu.

Jak to zasáhlo byznys 
 Komerční banky, resp. obcho-
dování s vašimi zajišťovacími 
produkty, které se po tu dobu 
mohly klientům jevit jako po-
někud nadbytečné? 
Měli jsme z toho, zejména na 
začátku, samozřejmě obavy. 
Mohlo se stát, že se exporté-
ři, kteří tvoří historicky nejvý-
znamnější část našich klientů 
s přirozenou potřebou zajiš-
tění, spolehnou na intervence 
a svůj objem zajišťovacích ope-
rací významně sníží. Nicméně 
v měsících následujících po in-
tervenci byla koruna poměrně 
volatilní, takže dobré důvody 
pro zajištění  trvaly.  Složitější 

Zajistit FX riziko lze 
i v nestandardním 
tržním prostředí
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klientům jiné typy opčních struktur, které 
by pro ně měly přidanou hodnotu. To se 
podařilo a počet těch, kteří takové nástro-
je pravidelně využívají, dokonce meziroč-
ně stoupl.

situace nastala v okamžiku, 
kdy tlak spekulantů na dlou-
hou dobu přišpendlil korunu 
k hranici 27,02. Museli jsme 
pružně reagovat a nabídnout 
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Vypadá to, že ukončení intervencí už je 
v dohledu.
Ano, a to znamená, že s velkou pravděpo-
dobností nastává období zvýšené nejis-
toty. Zkušenosti s podobnou situací totiž 
chybí a ty přebírané ze světa mohou po-
skytnout jen jisté indikace. Většina analy-
tiků předpokládá v delším horizontu po-
silování koruny, takže klienti se zajišťují 
ve větších objemech, a zejména na delší 
dobu, než bylo obvyklé před intervence-
mi. Můžeme očekávat, že na kurz euro/
koruna bude působit celá řada protichůd-
ných tlaků, a rozhodně není vyloučeno, že 
se jeho úroveň bude pohybovat i nad sou-
časnou intervenční úrovní.

Jaké další faktory mají vliv na vývoj 
 situace?
Především přirozený tok exportu a importu, 
který je v posledních letech standardně ve 
prospěch exportérů. Tento trend bude prav-
děpodobně pokračovat i přesto, že dochá-
zí k postupné přirozené „eurovizaci“ české 
ekonomiky. Ovšem značná část exportérů 
je již zajištěna a jejich tlak bude tím pádem 
slabší. Budou-li spekulanti vybírat své zisky, 
popřípadě opouštět pozice, může to vytvo-
řit prostor pro nové, kteří budou chtít na-
skočit do rozjetého vlaku. K tomu pak ČNB 
jasně deklaruje, že skokové výrazné posíle-
ní koruny není v zájmu její politiky, a pokud 
by koruna tuto tendenci měla, pravděpo-
dobně na trhu zasáhne. Z toho vyplývá vy-
soká pravděpodobnost vyšší volatility, kte-
rá může přetrvat i delší dobu.

Několikrát jste se v médiích vyjadřoval 
k problematice zajišťování firem proti 
tržním rizikům, které v tuzemsku podle 
některých analytiků není na dostateč-
né úrovni. Souhlasíte s argumentem, 

že  zajištění je pro firmy drahé, protože 
pracují s malou přidanou hodnotou, tím 
pádem mají malou marži a nedostatek 
prostoru na podobné poplatky? 
Myslím si, že je to právě naopak. Čím men-
ší prostor pro ziskovost máte, tím větší je 
vaše potřeba být zajištěný. Když je marže 
nízká, tím spíš se snažíte si ji pohlídat. Jen 
při relativně vysoké marži si mohu dovolit 
ponechat to osudu, resp. trhu, a předpo-
kládat, že se moje podnikání nedostane 
do záporu. Ale v řadě případů používají kli-
enti i přirozené zajištění, tedy čím dál víc 
nákladů mají smluvně denominovaných 
v euru a jejich reálná otevřená pozice se 
tak snižuje.

Vy jste vystudoval učitelství. Jak jste se 
z tohoto na první pohled hodně odlišné-
ho oboru dostal do světa velkých peněz?
Vždycky mě fascinovalo, jak na první po-
hled jednoduchá událost může významně 
ovlivnit život člověka na dlouhou dobu. 
A podobné zcela náhodné setkání mě 
před 24 lety přesměrovalo na profesionál-
ní dráhu, o které bych jinak asi nikdy neu-
važoval. Někdy si říkám, že by bylo zajíma-
vé vidět, jak by můj život probíhal, kdyby 
k tomu nedošlo.

Můžete porovnat náročnost těchto dvou 
velmi vzdálených profesí? 
To samozřejmě není jednoduché. Ale když 
se vrátím zpět, do doby, kdy jsem byl re-
lativně mladý, určitě mě psychicky více 
vyčerpalo šest odučených hodin matema-
tiky než osm hodin strávených na mé prv-
ní pozici v bance. Porovnávat to dnes už 
bych si asi netroufl. Když vedu jednou za 
semestr seminář na vysoké škole, vždy si 
to užiju, ale zároveň si také připomenu, jak 
náročné je být stále ve střehu… 
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Strýček Sam mění 
pravidla obchodování 
Jak hospodářství Evropské unie ovlivní obchodní aktivity Spojených 
států pod taktovkou Donalda Trumpa? Dohodne si Spojené 
království výhodnější podmínky s USA? A jak to všechno zasáhne 
české exportéry?

Mezinárodní politická 
situace se v posledních měsí-
cích rychle mění. Vystoupení 
Velké Británie z EU, nástup 
nové americké administrati-

vy, chystané volby na „starém kontinen-
tu“ a další události ještě více rozhýbávají 
už tak neklidnou dobu a je pochopitel-
né, že zásadně ovlivňují také zahraniční 
 obchod. 
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Nový směr, který postupně nastoluje americký 
prezident Donald Trump, nepochybně zasáhne ob-
chodování Evropské unie a tím pádem i České repub-
liky. Pro ČR jsou Spojené státy důležitým obchodním 
partnerem. Jejich podíl na celkovém obratu českého 
zahraničního obchodu se dlouhodobě pohybuje mezi 
2 a zhruba 2,5 % (pro srovnání viz tabulku) a vzájem-
ný obchod dlouhodobě vykazuje kladný přebytek ve 
prospěch naší země. 

Pokud jde o strukturu českého vývozu do USA, 
hlavními položkami jsou především proudové motory, 
turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny, dále 
čerpadla se zařízením měřícím zdviže na kapaliny, 
pneumatiky, části motorových vozidel včetně traktorů, 
léky, buldozery, srovnávače a rypadla či mikroskopy. 

Jak uvádí portál Businessinfo.cz, celkově je americký 
vývoz do ČR složen z položek s vyšší přidanou hodno-
tou, než je tomu v opačném směru. Pozitivní je ovšem 

fakt, že se vlivem sílící české ko-
runy a rostoucí úrovně českého 
průmyslu v posledních 20 le-
tech mezi nejvýznamnějšími 
produkty tuzemského exportu 
do Spojených států objevují ty 
s vyšší přidanou hodnotou stá-
le častěji. 

Spíše příležitost
Vzhledem k aktuálnímu vývo-
ji politické situace ve světě je 
zcela legitimní zamýšlet se nad 
tím, jak tzv. hard brexit, tedy 
opuštění vnitřního trhu EU ze 
strany Velké Británie, a pravdě-
podobná nová obchodní doho-
da mezi Spojeným královstvím 
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a USA zasáhnou unijní, potažmo tedy i českou 
ekonomiku a export. Případná hlubší spolupráce 
mezi oběma zeměmi může mít řadu podob. Od 
běžné zóny volného obchodu přes prohloubenou 
a komplexní dohodu o volném obchodu až po cel-
ní unii. Záleží jen na obou zemích, jakou dohodu 
si vyjednají. 

Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu 
a obchodu, konstatuje, že každá případná dohoda 
mezi USA a Velkou Británií zajistí britským pod-
nikům lepší podmínky na americkém trhu. „Na 
jedné straně by to exportérům z EU přineslo na 
americkém trhu větší konkurenci, na druhé stra-
ně možné příležitosti přes dodavatelský řetězec 
Velké Británie. Firmy, které se rozhodly pro vstup 
na americký trh, musely být na tento krok velmi 
dobře připravené,“ poznamenává Vladimír Bärtl. 
„Spíše by se tedy dalo hovořit o nových příleži-
tostech, pokud budou příznivě nastavené vztahy 
mezi Velkou Británií a EU. Výrazné dopady na čes-
ké exportéry do USA se ovšem nedají očekávat 
vzhledem k vzdálenosti tohoto trhu i aktuálnímu 
objemu exportů,“ dodává.

Jak velkou část českých vývozců by případná 
dohoda mezi USA a Británií zasáhla, nelze kvan-
tifikovat. Data, s jejichž pomocí by bylo mož-
né sledovat propojení dodavatelských řetězců 
a vzájemnou závislost či konkurenceschopnost 
jednotlivých firem,  nejsou k dispozici. „Z dostup-
ných agregátních dat o přímém exportu českých 
firem do USA a Velké Británie nelze odhadnout 
vliv případné dohody, kterou by si vyjednaly USA 
a Velká Británie mezi sebou, na jednotlivé expor-
téry. V době, kdy navíc nejsou známy ani podmín-
ky budoucích obchodních vztahů mezi EU a Vel-
kou Británií či mezi USA a Velkou Británií, nelze 
o konkrétních dopadech ani spekulovat,“ vysvět-
luje Vladimír Bärtl. 

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin 
Tlapa je přesvědčen, že v tuto chvíli není namístě 
export z USA přeorientovávat, naopak je třeba po-
kračovat v úsilí o zvýšení českého podílu na trhu. 
Zároveň vyjadřuje přesvědčení, že ČR je na nové 

Jak velkou část 
českých vývozců by 
případná dohoda mezi 
USA a Británií zasáhla, 
nelze kvantifikovat. 

V Ý Z N A M N Í  Č E Š T Í 
E X P O R T É Ř I  D O  U S A

Agrofert USA – vývoz a dovoz 
chemických a farmaceutických 
výrobků
ALBAform – tvarovaný drát pro 
autoprůmysl
Amati USA – dovoz a prodej hu-
debních nástrojů
Aspena Translation & Interpreting – 
jazykové služby, překladatelství 
a tlumočnictví
AŽD Signaling – zabezpečova-
cí, telekomunikační, informační 
a automatizační technika, zejmé-
na se zaměřením na oblast kolejo-
vé a silniční dopravy 
Bohemian Spirit – provozování re-
staurace v New Yorku (Bohemian 
National Hall)
Erwin Junker Machinery Inc. – do-
voz obráběcích strojů (brusek) 
Grund America – koupelnové do-
plňky 
Holík America LLC – dovoz a pro-
dej speciálních rukavic pro lovce, 
hasiče, záchranáře, policii a ar-
mádu + módních rukavic 

E X P O R T  J O U R N A L E X P O R T N Í  P Ř Í L E Ž I T O S T I



výzvy připravená. „Ministerstvo zahranič-
ních věcí ve spolupráci s našimi ambasá-
dami ve světě, českými exportéry, asocia-
cemi a dalšími resorty již několik let vydává 
a aktualizuje tzv. Mapu globálních oboro-
vých příležitostí, ve které exportéři nalez-
nou mj. upozornění na trendy růstu urči-
tých položek na jednotlivých trzích. Mapa 
tak mimo jiné nabízí možnost v případě 
potřeby rychle identifikovat vhodná alter-
nativní teritoria,“ doplňuje Martin Tlapa. 

Vedoucí zahraniční kanceláře agentury 
CzechTrade v Chicagu Jan Kubata tvrdí, 
že k obavám není důvod. Jak v rozhovoru 
pro Export Journal uvedl (více viz portrét 
na str. 18), žádné významné změny v ob-
lasti obchodu mezi USA a ČR neočekává. 
Vysvětluje to mimo jiné tím, že např. pro-
gram Buy America existuje již několik de-
sítek let a to samé platí pro ochranářská 
opatření. Česká republika má také v USA 
doložku nejvyšších výhod, může přímo 
obchodovat s Pentagonem, je váženým 
členem NATO, a navíc řada českých firem 

již v zemi založila pobočku, jak upozorňuje 
Jan Kubata. 

Jak reálná je dohoda
V každém případě uzavření společné ob-
chodní zóny mezi USA a Velkou Británií, na 
kterou zřejmě především Spojené králov-
ství velmi spoléhá, nemusí být tak snadné, 
jak se na první pohled zdá.

Martin Tlapa se zamýšlí nad tím, kdy 
vůbec může být Británie k dohodě při-
pravena. Pravděpodobně totiž bude i po 
svém odchodu pokračovat ve vyjednávání 
volného obchodu s EU, a bude tedy zapo-
třebí sladit zájmy a priority. „A fakt, že do 
EU směřuje 44 procent britského exportu, 
zatímco do USA jen 15 procent, jistě bude 
také hrát roli,“ podotýká Martin Tlapa. 

Dalším kouskem do celé skládačky je 
nepochybně skutečnost, že USA do Velké 
Británie vyvážejí zhruba tři procenta své 
produkce, Spojené království je pro ně šes-
tým nejvýznamnějším obchodním partne-
rem. Ovšem minimálně stejně  důležité je 
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pro USA Německo, jen o něco méně pak Nizozemsko, 
Francie, Belgie či Švýcarsko. Nabízí se tedy otázka, 
proč by mělo být zájmem USA upřednostňovat Vel-
kou Británii před Evropskou unií, která je pro ně mno-
hem důležitějším obchodním partnerem. 

Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Vla-
dimíra Bärtla budou v tomto ohledu rozhodující priori-
ty USA a Velké Británie v obchodní politice. Americká 
administrativa signalizuje výrazné odchýlení od své-
ho dosavadního kurzu směrem k většímu protekcio-
nismu, zároveň však označila Velkou Británii za prio-
ritního partnera. 

„Americká pozice v mezinárodním obchodu je tak 
nyní velmi nejistá, navíc dosud nebyl jmenován nový 
USTR, tedy americký zmocněnec pro obchod, proto 
není možné cokoliv předjímat,“ vysvětluje. Velká Bri-
tánie prý naopak naznačuje, že v rámci strategie „Glo-
bal Britain“ bude uplatňovat liberální obchodní poli-

tiku a snažit se zajistit volný 
obchod s partnery po celém 
světě. „Je pravděpodobné, že 
jednání s USA budou hlavní 
prioritou. Otázkou však je, jak 
složitá by byla případná jed-
nání vzhledem k rozdílným zá-
jmům a různým pohledům na 
určité oblasti, které se už pro-
jevily při vyjednávání TTIP mezi 
EU a USA,“ upozorňuje Bärtl. 

Pragmatismus, 
či politická gesta?
V tomto kontextu je důleži-
té zmínit, že se Velká Británie 
v současnosti intenzivně za-
bývá tím, jak postavit vzájem-
né vztahy s Unií na nových zá-
kladech. „Tento zájem vychází 
z potřeb jak klíčového finanční-
ho sektoru britské ekonomiky, 
tak britského průmyslu, který 
je úzce zapojen do výrobních 
řetězců v rámci vnitřního trhu 
EU,“ říká Martin Tlapa. „Větši-
na produktů britského auto-
mobilového průmyslu, ať již 
celých vozů Jaguar, Land Ro-
ver, Nissan, nebo komponent, 
jako jsou motory, je vyvážena 
z Británie do EU. Airbus vyrábí 
ve Walesu křídla pro všechna 
svá komerční letadla a okolo 
45 procent britského expor-
tu zboží a služeb směřuje do 
EU. Podobné komodity přitom 
směřují i opačným směrem, 
z EU do Británie,“ vysvětluje.

Vilém Semerák, ekonom 
z pražského Centra pro eko-
nomický výzkum a postgra-
duální vzdělávání (CERGE-EI), 

Americká administrativa  
označila Velkou Británii  
za prioritního partnera.
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upozorňuje, že vyjednávání takových do-
hod je mimořádně obtížné. I proto, že by 
všechny členské země EU s takovou do-
hodou musely nějakým způsobem vyjád-
řit souhlas. Vyjednávání by v takovém pří-
padě mohlo klidně trvat i několik let. 

„Obecně je problém v tom, že pokus 
o nalezení průniku možných řešení na stra-
ně jedné a všech britských slibů směrem 
k veřejnosti před referendem o brexitu na 
straně druhé pravděpodobně nemůže být 
úspěšný,“ říká Vilém Semerák. „Pocho-
pitelně záleží hlavně na tom, jak se jed-
notlivé strany dohodnou a s jakou mírou 
pragmatismu budou schopny jednat. Já 
se obávám, že v současnosti je ona míra 
pragmatismu, ať už jde o Spojené státy, 
Velkou Británii, či některé evropské země, 
spíše na ústupu a může převládnout ten-
dence k politickým gestům,“ dodává.

N E J V Ý Z N A M N Ě J Š Í 
O B C H O D N Í  P A R T N E Ř I  Č R 

(obrat v % k listopadu 2016)

EU   76,2

Z toho:
Německo   29,7
Slovensko  6,8

Další země:
Čína   6,4
USA   2,2
Rusko   2
Turecko   1,2

Zdroj: Český statistický úřad
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Z nuly na špici.  
Teď míří do USA

Průběžný fritovací stroj vyrobený z nerezové oceli, dlouhý 14 m

Libor Musil založil firmu  LIKO-S v roce 
1992. Původně se měřila jen s lokální kon-
kurencí, nyní se snaží obstát na globálním 
trhu. A úspěšně. „Z nuly jsme vyšplhali 
na světovou špici v oblasti systémových 

příček pro stavebnictví a sva-
řování speciálních dílů pro 
strojírenství,“ říká muž, jehož 
společnost sídlící ve Slavko-
vě u Brna  zaměstnává 250 lidí 
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Příčka MICRA II, realizace Rumunsko

a má obrat přesahující 750 mi-
lionů korun. 

Export společnosti LIKO-S již 
dlouhé roky roste – v součas-
nosti činí 25 procent obratu. 
Nejdůležitější jsou pro firmu 
evropské trhy, především Švý-
carsko, Německo, Skandi-
návie, Slovensko, Maďarsko 
a Rumunsko, kde uspěla s vý-
robky z programu interiéro-
vých příček a v poslední době 
také stále více s průmyslovými 
výrobky. Klíčovým exportním 
produktem jsou ovšem svařo-
vané dílce z ušlechtilých ocelí 

pro technologické linky do potravinářské-
ho průmyslu. 

Dveře na nové trhy otevírá společnosti 
zejména kvalita produktů a servisu. „Na 
zahraničních trzích většinou pracujeme 
s místními partnery, kteří nás zastupují 
a naše výrobky kompletují a distribuují,“ 
uvádí. „V každé zemi, kam dodáváme, 
plánujeme další růst obratu s tím, jak 
stoupá dobrá pověst našich produktů 
a služeb.“

LIKO-S ovšem plánuje vstup na další 
exportní trhy – kromě Indie, kde chce fir-
ma postavit dokonce vlastní výrobní zá-
vod, se chystá i na export do Spojených 
států. 
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L I K O - S  S E  N E S N A Ž Í  R Ů S T 
Z A  K A Ž D O U  C E N U

Jiří Toužín má v Komerční bance (KB) na 
starosti korporátní klienty z jižní Moravy. 
Firmu  LIKO-S dobře zná, neboť banka s ní 
spolupracuje již od roku 1995. 

LIKO-S hodnotí jako středně velkou 
společnost se zajímavým potenciálem 
růstu. „Majitel se ale nesnaží růst za ka-
ždou cenu, místo toho se zaměřuje na 
smysluplné projekty – například propo-
jení ekologie a stavebnictví. Firma inves-
tuje do vlastního výzkumu a vývoje, vy-
užívá nové technologie i materiály,“ říká 
zástupce KB. 

Nejlepším důkazem je podle něj kan-
celářská stavba budoucnosti – tzv. LI-
KO-Noe ve Slavkově. „Je to český unikát 
z hlediska ekologie. Má třeba živou fasádu 
pokrytou rostlinami, která pomáhá udržo-
vat stabilní teplotu budovy. Retenční je-
zírko zase zachycuje dešťovou vodu a je 
zásobárnou vody pro celý firemní areál,“ 
zmiňuje některé z „ekofunkcí“ stavby. 

KB se v uplynulých letech podílela na 
projektech firmy LIKO-S v řádu desítek mi-
lionů korun, např. na financování výstavby 
části areálu ve Slavkově u Brna. Podnik 
rovněž využívá bankovní záruky KB či za-
jišťování obchodů na finančním trhu, a to 
v objemu milionů korun. KB také zařizuje 
pro holding, jeho zaměstnance i majitele 
společnosti komplexní finanční služby. 
„Klient hodnotí naši spolupráci velmi po-
zitivně. Věří nám i skupině Société Géné-
rale,“ doplňuje Jiří Toužín. 

Libor Musil, zakladel společnosti 
LIKO-S
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V rozhovoru pro Export Journal hodnotí guvernér centrální banky 
dopad měnových intervencí a zamýšlí se nad tím, jak jejich ukončení 
ovlivní ekonomiku, a také nad budoucností koruny.

Jiří Rusnok:  
Krizové scénáře  
nám nehrozí
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Do jaké míry podle vás 
přispěla měnová politika ČNB 
v uplynulých čtyřech letech 
k tomu, že česká ekonomika je 
dnes ve slušné kondici? 
ČNB netvrdí, že intervence 
byly jedinou příčinou obratu 
stavu českého hospodářství. 
Pomocí mírného oslabení ko-
runy však centrální banka do-
dala jistý prorůstový impuls, 
který tehdy ekonomika nutně 
potřebovala. Vleklá recese, 
kterou procházela, ve spoje-
ní s extrémně špatnou ekono-
mickou náladou a nedůvěrou 
v budoucnost, to byl varovný 
signál, že by mohla upadnout 
do tzv. deflačně-recesní spi-
rály. Z ní je velmi nesnadné se 

dostat, je proto lepší jí předcházet a re-
agovat preventivně. Z toho důvodu bylo 
přijetí kurzového závazku provedeno pri-
márně s cílem udržet cenovou stabilitu. 

Čemu tedy podle vás reálně oslabení ko-
runy pomohlo?
Především subjekty díky oslabení koruny 
přestaly očekávat další pokles cen; osla-
bení snížilo ex-ante reálné úrokové sazby 
a tím podpořilo domácí poptávku. Ved-
le toho českým podnikům, které vyrábějí 
převážně na vývoz, slabší koruna pomoh-
la zvýšit cenovou konkurenceschopnost, 
odbyt a cash flow. Následná několikaletá 
kurzová stabilita současně usnadnila eko-
nomické plánování exportérům i dalším 
subjektům. Suma sumárum, podařilo se 
„nakopnout“ ekonomiku, zlepšit senti-
ment firem i domácností a v neposlední 
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řadě se vyhnout celkovému poklesu cen, 
který mohl mít pro ekonomiku dlouhodo-
bě neblahé důsledky. 

Bankovní rada prohlásila, že ČNB chystá 
ukončení intervencí,  ovšem že to nebude 
dříve než ve 2. čtvrtletí letošního roku. 
S tím, že k jejich ukončení pravděpodob-
ně dojde okolo poloviny roku 2017. Neby-
lo kvůli spekulantům vhodnější zvolit va-
riantu „překvapení“?
Takovému prohlášení říkáme „tvrdý zá-
vazek“ a formulovali jsme ho takto zce-
la záměrně. Chtěli jsme dát exportérům 
a dalším subjektům jistotu, dokdy mo-
hou napevno počítat s kurzem na hladině 
27 korun za euro či slabším. Pokud by-
chom ho – zcela hypoteticky – nedodr-
želi, poškodilo by to naši dlouho budova-
nou pověst jedné z nejtransparentnějších 

a nejdůvěryhodnějších centrál-
ních bank světa, která zase při-
spívá k úspěšnosti a efektivitě 
naší měnové politiky. Informa-
ce, že k ukončení kurzového 
závazku pravděpodobně do-
jde okolo poloviny roku 2017, 
je odhadem, kdy by pro to po-
dle ČNB mohly být splněny 

Podařilo se 
„nakopnout“ 
ekonomiku.
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ekonomické podmínky. Tím rozumíme na-
plnění předpokladů pro udržitelné plnění 
našeho 2% cíle i do budoucna, tedy i po 
ukončení kurzového závazku.  

Jak podle vašich předpokladů českou 
ekonomiku ovlivní ukončení intervencí? 
Například exportéři se obávají, že vý-
voz začne v podstatě stagnovat, protože 
už teď jeho dynamika není příliš slavná. 
Podle některých analytiků nám hrozí jak 
stagnace, tak nekontrolovatelná inflace.
Růst HDP po loňském zpomalení v roce 
2017 opět zrychlí, a to až k téměř 3 %, ze-
jména díky obnovení růstu vládních inves-
tic. Vedle toho se opětovně oživí dynami-
ka českého exportu, která byla na podzim 
loňského roku dočasně zasažena krátkodo-
bým výpadkem poptávky a produkce čes-
kého automobilového průmyslu a příbuz-
ných odvětví. Exportéři by − po více než 
třech letech prakticky stabilního měnové-
ho kurzu − měli být schopni přizpůsobit se 

i určitému posílení měny, pokud 
k němu dojde. 

Nehrozí ani opačný scénář, 
tedy nekontrolovatelná infla-
ce. Tyto obavy jsou založeny 
na domněnce, která je bohužel 
často citována, avšak je mylná 
− domněnce, že ČNB v posled-
ní době tiskne a do oběhu uvol-
ňuje obrovské sumy  peněz. 

A není to tak?
Ne, skutečnost je jiná. O žád-
ný tisk peněz nejde, pouze se 
zvyšují rezervy komerčních 
bank v bilanci centrální ban-
ky, v nichž se nárůst devizo-
vých rezerv projevuje nejvíce. 
Ovšem do toho, co rozumíme 
pod pojmem peníze v oběhu, 
se tyto rezervy nezapočítávají. 
Množství peněz v oběhu se prů-
běžně přizpůsobuje potřebám 

Video
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ekonomiky a ČNB jejich objem 
přímo neovlivňuje. Svižný, ale 
nikoliv překotný růst množství 
peněz v oběhu, který se v po-
slední době ustálil na necelých 
10 % ročně, odráží zrychlení 
růstu úvěrů poskytovaných 
domácnostem na bydlení i na 
spotřebu, a to při současném 
zvolnění růstu podnikových 
úvěrů. Toto tempo odpovídá 
současné fázi hospodářského 
cyklu a uvolněným měnovým 
a úvěrovým podmínkám a pro 
budoucí udržení inflace v man-
tinelech nastavených ČNB ne-
představuje žádné riziko. 

Jaká je v dlouhodobějším vý-
hledu budoucnost české ko-
runy z hlediska jejího vztahu 
k euru a měnové unii? 
Otázka do značné míry souvi-
sí s tím, jak se EU a zejména 
eurozóna budou v nejbližších 
letech schopny vyrovnat s po-
tížemi a jak překonají nedoko-
nalosti, které jim byly dány do 
vínku už při samotném vzniku. 
Jde i o to, jak budou vlastně 

v budoucnu evropský integrační proces 
a měnová unie vypadat. V reakci na pro-
blémy spojené s dopady krize totiž byly 
v Unii a eurozóně zavedeny či posíleny zá-
chranné a dohledové mechanismy. Vznikly 
také nové evropské instituce. Tyto změny 
zásadním způsobem upravily podmínky 
a závazky plynoucí z případného členství 
ČR v eurozóně. Věřím ale, že až se projekt 
společné evropské měny z hlediska svého 
institucionálního uspořádání usadí a jeho 
výhody pro ČR převáží nad výhodami exi-
stence vlastní měny a autonomní měno-
vé politiky, pak pro naši malou otevřenou 
ekonomiku, drtivá většina jejíchž exportů 
směřuje právě do eurozóny, bude přiroze-
né se k tomuto projektu připojit. 

V souvislosti s měnící se politickou situa-
cí v Evropě (a nejen tam) se objevují hlasy, 
které spekulují o možném rozpadu měno-
vé unie. Jak vidíte budoucnost eura vy?
Věci se často zdají být horší, než jaké na-
konec jsou. Evropa si dosud se všemi zá-
sadními problémy poradila. A já věřím, že 
si s nimi v zájmu vlastního pudu sebezá-
chovy poradí i teď. Je možné, že se podoba 
eurozóny změní, ale jejím jádrem by i v ta-
kovém případě mělo být Německo, tedy 
náš obchodní partner číslo jedna.  
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Co způsobí Trump
Profesor Jan Švejnar zná velmi dobře jak prostředí americké, tak 
prostředí evropské, a tím pádem samozřejmě i české. Jeho odhady 
dopadů aktivit nového amerického prezidenta nejen na Evropu tedy 
rozhodně stojí za pozornost. 

„Na Kolumbijské univerzi-
tě organizujeme před každými 
prezidentskými volbami deba-
tu mezi hlavními ekonomický-
mi poradci. Máme jednoho 
z Republikánské strany, jedno-
ho z Demokratické. Letos to 
neuskutečňujeme, protože ne-
jsme schopní najít člověka, 

který by byl ekonomickým poradcem Do-
nalda Trumpa,“ uvedl začátkem listopadu 
2016 v rozhovoru pro Český rozhlas Plus 
profesor Jan Švejnar, předseda výkonné-
ho a dozorčího výboru CERGE-EI. A dodal, 
že kromě poradců chybí Trumpovi také 
hlubší ekonomická vize. 

Letos v lednu Jan Švejnar upozornil na ur-
čitá rizika Trumpovy hospodářské  politiky. 
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Její nepříjemné důsledky by 
nejspíše pocítily země jako 
Čína či Mexiko. Mohlo by to do 
určité míry podpořit evropskou 
ekonomiku, protože Čína by se 
snažila najít nová odbytiště pro 
své výrobky a také by v Evropě 
více nakupovala. „Jenže jakmi-
le se země jako Čína či Spoje-
né státy začnou chovat izola-
cionisticky, jejich ekonomický 
růst důsledkem toho zpomalí, 
což má samozřejmě negativní 
efekt i na státy, které jsou na 
nich závislé. Mám tím na mysli 
i Evropu,“ prohlásil Jan Švejnar 
pro Seznam Zprávy. 

Za jeden z hlavních charak-
teristických rysů nového ame-
rického prezidenta považuje 
Jan Švejnar nepředvídatelnost 
a impulsivnost. „Někdy si ne-
jsme jisti, zda bude jednat ra-
cionálně, či pod vlivem emocí,“ 
řekl ekonom pro Český rozhlas 
Plus. Začátkem ledna v rozho-
voru pro toto médium upozor-
nil, že ačkoli Donald Trump za-
tím budí dojem značné aktivity, 
dělá to prostřednictvím prezi-
dentských dekretů. Situace se 
ovšem může změnit ve chvíli, 
kdy začne navrhovat nové zá-
kony, které bude muset schvá-
lit federální Kongres. Profesor 
Švejnar se totiž domnívá, že 
někteří důležití republikánští 
kongresmani, jako např. John 
McCain, s prezidentem nebu-

dou v některých oblastech souhlasit, což 
může jeho zákonodárnou iniciativu omezit.

Podle něj je také zřejmé, že americký 
prezident půjde spíše cestou protekci-
onismu a omezování volného obcho-
du. „V případě dovozních přirážek, cel 
a kvót hrozí velké nebezpečí vzniku ob-
chodní války, jejímž důsledkem by byly 
celosvětově nedozírné negativní důsled-
ky pro životní úroveň lidí,“ obává se Jan 
Švejnar. Vidí ovšem i pozitiva. Pokud by 
došlo k prezidentem slibovanému zjed-
nodušení daní, mohlo by to mít pozitivní 
vliv na americkou, a tím pádem i celo-
světovou ekonomiku. Značný přínos by 
podle něj rovněž měly avizované vládní 
výdaje na infrastrukturu.

Ze strany nového amerického preziden-
ta nás tedy nejspíše čeká především ne-
jistota a ne právě předvídatelné chování. 
Více nám prozradí až jeho další kroky.

Česko-americký ekonom a pedagog, 
předseda Výkonného a dozorčího výboru 
CERGE-EI a ředitel think-tanku IDEA, také 
ředitel Centra pro globální hospodářskou 
politiku na Kolumbijské univerzitě v New 
Yorku, v roce 2008 kandidát na funkci 
českého prezidenta. 

J A N 
Š V E J N A R
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Nastartujte  
firmu s výhodným  
financováním
Pustit se do vlastního podnikání vyžaduje kromě schopností také 
peníze. Přístup k nim ale bývá pro začínající firmy obtížný. Komerční 
banka proto ve spolupráci s Evropským investičním fondem nabízí 
jak mikropodnikatelům, tak novým malým a středním podnikům 
zvýhodněné úvěry Microfinance a COSME, které není nutné plně 
zajišťovat. 

Právě nižší požadavky na 
zajištění, které jsou možné díky 
zapojení Evropského investič-
ního fondu (EIF), jsou hlavní 
výhodou obou úvěrů. Záruka 
EIF činí 50 nebo 80 %. 

Microfinance pro mikro-
podnikatele
Mikropodnikatelé mohou 
v Komerční bance získat star-
tovací úvěr Microfinance ve 
výši až 675 000 Kč, se splat-
ností od 3 do 72 měsíců. Být 
začínajícím mikropodnikate-
lem znamená, že v podnikání 
teprve začínáte nebo podni-
káte méně než 5 let, zaměst-
náváte nanejvýš 9 osob a vaše 
tržby nepřekračují 54 milionů 
korun ročně. 

K tomu ale musíte být ještě 
tzv. „znevýhodněnou osobou“ 
z pohledu Evropského inves-
tičního fondu. Do této katego-

rie patříte, pokud splníte alespoň jednu 
z následujících podmínek:
•  Mimo samotné podnikání nemáte stálé 

zaměstnání na plný úvazek na dobu ne-
určitou.

•  Jste ve znevýhodněném postavení 
vzhledem k rodičovským povinnos-
tem (po rodičovské dovolené) nebo pe-
čujete o stárnoucí rodiče, a nejste tak 
schopni získat zaměstnání na plný pra-
covní úvazek.

• Nemáte vysokoškolské vzdělání.
•  Váš příjem nedosahuje 250 000 Kč 

ročně.

Záruku COSME  mohou 
jednoduše  získat  zdarma 
v podstatě všichni 
 začínající malí a střední 
podnikatelé.
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• Jste zdravotně postižení. 
•  Je vám méně než 30 let nebo naopak 

více než 55 let. 

Úvěr Microfinance mohou využít i ti, kdo 
se do Česka přistěhovali z jiných zemí 
(například ze Slovenska), případně zakla-
datelé firmy, kteří patří k některé z národ-
nostních menšin. 

COSME je pro začínající, malé 
a střední podniky
Nový zvýhodněný úvěr COSME je určen 
na financování investičních či provozních 
potřeb začínajících podnikatelů.

Můžete jej čerpat až do výše 4 milionů 
Kč a banka vám jej poskytne na dobu nej-
méně 12 měsíců. 

Pro poskytnutí tohoto zvýhodněného úvě-
ru musíte být malým a středním podnikem – 
tedy podnikem s méně než 250 zaměstnan-
ci, obratem do 1,3 miliardy Kč nebo aktivy do 
1,2 mld. Kč. V programu COSME není potře-
ba splňovat žádná „sociální“ kritéria. 

Jako začínající podnikatelé máte nanej-
výš tříletou provozní historii.

Z úvěrů Microfinance a COSME nelze 
financovat aktivity ve vyloučených sekto-
rech, jako je výroba a prodej zbraní nebo 
tabáku či podnikání v hazardních hrách 
a podobně, a samozřejmě ani projekty, při 
kterých nejsou dodržovány právní  předpisy. 

Záruky COSME i Microfinance jsou po-
skytovány automaticky, klient nemusí žá-
dat ani samostatně jednat s Evropským 
investičním fondem. Veškerou adminis-
trativu vyřizuje Komerční banka. Získání 
záruky je tak velmi jednoduché; veške-
ré podmínky jsou přehledně stanoveny 
v úvěrové dokumentaci. 

Microfinance
Finanční výpomoc využívá podpory Ev-
ropské unie v rámci záručního mechani-
smu zřízeného podle nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013 
o programu Evropské unie pro zaměstna-
nost a sociální inovace („EaSI“).

COSME
Toto financování je poskytnuto v rám-
ci Programu pro konkurenceschopnost 
podniků a malých a středních podniků 
(COSME) a Evropského fondu pro strate-
gické investice (EFSI), zřízeného v rám-
ci Investičního plánu pro Evropu. Cílem 
EFSI je podpora financování a implemen-
tování produktivních investic v Evropské 
unii a zajištění zvýšeného přístupu k fi-
nancování.

F I N A N C O V Á N Í

Snahou obou programů je podpořit roz-
jezd podnikání drobných až středně vel-
kých podnikatelů v Evropě. EIF tak přiná-
ší výhody zcela zdarma všem přijatelným 
podnikatelům. 
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Jak uspět v USA?
Českým firmám se daří dobývat největší světový trh. Pomáhá jim 
v tom i agentura CzechTrade.

Zahraniční kancelář v zemi 
největšího světového dovozce 
i vývozce, tedy ve Spojených stá-
tech amerických, sídlí v Chicagu 
a vede ji Jan Kubata. Podle něj jsou 
USA mimořádně vhodným trhem 
zejména pro firmy, jejichž služby 
a výrobky nesou vysokou přidanou 
hodnotu. „Příkladem za všechny 
mohou být koupelnové předložky 
a doplňky společnosti Grund, sli-
vovice Jelínek, také třeba výrob-
ce rukavic pan Holík nebo velmi 

úspěšné české ICT firmy v Silicon Valley,“ 
vypočítává Jan Kubata.

Za úspěchy českých firem stojí několik 
faktorů, které je skutečně zdobí. Zejména 
schopnost flexibilně reagovat, řešit pro-
blémy a přicházet s netradičním řešením. 
„Naše firmy na americkém trhu nemůžou 
chodit do cenových válek. Tím pádem 
jsou tu úspěšní ti, kteří nabízejí něco vý-
jimečného a našli díru na trhu. Sebevě-
domí, myšlenka a dobrý výrobek, to jsou 
základní faktory úspěchu,“ vysvětluje Jan 
Kubata.
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 Sebevědomí, 
myšlenka 
a  dobrý výrobek, 
to jsou základní 
faktory úspěchu.

Dostat se k těm, kdo rozhodují
Na americkém trhu je nejtěžší zís-
kat kontakt na tzv. decision make-
ra, tedy představitele firmy, který 
má rozhodovací pravomoci. Zjis-
tit nejen jeho jméno, ale i přímý 
 e-mail, mobil či linku je nesmírně 
obtížné. Jelikož je trh USA obrov-
sky saturovaný a nabídka mimo-
řádně rozsáhlá, firmy si tyto klí-
čové lidi chrání. Kdyby se k nim 
každý hned dostal, museli by se 
z toho nutně zbláznit. „Snažit se 
toto zvládnout z České republiky 
znamená s ohledem na časový po-
sun strávit na tom desítky hodin, 
a mnohdy se to ani nepodaří. Pře-
devším právě v tomto umí Czech-
Trade našim firmám pomoct,“ říká 
Jan Kubata. Jeho ZK nejprve vy-
tváří dlouhý a posléze krátký se-
znam možných kontaktů, z nějž se 
snaží vytvořit validní seznam při-
bližně pěti položek. To už pak ob-
vykle vede k jednání či k pozvání 
na veletrh, kde dojde ke schůzce. 

Pro firmy je přínosem rovněž 
fakt, že CzechTrade disponuje zna-
lostí teritoria. Americký Středozá-

pad, východní pobřeží, západní pobřeží… 
To všechno jsou s nadsázkou řečeno jiné 
světy, které mají mnohdy společný pouze 
jazyk a měnu. Naopak tam cizinec často 
narazí na odlišné regulace, třeba i pokud 
jde o požadavky na technologické certifi-
kace, jiný daňový systém atd. Je jasné, že 
není právě lehké se v tom všem oriento-
vat. Dobyvatelům amerického trhu pomů-
že i to, že za nimi stojí někdo, kdo zná ná-
turu partnera, prostředí, zvyklosti. Kdo ví, 
že je třeba na sebe upozorňovat, děkovat 
za schůzky atd. 

Příležitosti pro české firmy v teritoriu 
nepochybně jsou. Zahraniční kancelář 
Chicago se například snaží pomáhat čes-
kým potravinářům. Podle Jana Kubaty si 
ovšem málokdo na začátku uvědomuje, 
na jak obrovský trh se vydává. Jen pro ná-
zornost: V oblasti Chicaga žije na 7 milionů 
lidí, v celém Illinois 11 milionů, v New Yor-
ku přes 10 milionů. Mnoho firem je pak na 
veletrhu překvapeno, o jakých objemech 
prodejů se najednou baví.

Česká republika může být úspěšná 
v oboru hračkářství, daří se subdodavate-
lům automobilového průmyslu, kteří umějí 
být konkurenceschopní. „Je důležité firmy 
vozit na veletrhy, vysvětlovat jim, že na-
poprvé se nejspíš nic nestane. Američtí 
nákupčí totiž začínají brát firmu vážně až 
poté, co ji na veletrhu zaregistrují dvakrát 
nebo třikrát,“ vysvětluje šéf ZK Chicago. 

Významné změny nečekám
Nemá Jan Kubata obavy z budoucího vý-
voje vzhledem k nástupu nové americké 
administrativy? „K obavám nevidím dů-
vod,“ říká. „Když porovnám současnou 
situaci s minulostí, vidím, že program 
Buy America existuje už několik desítek 
let. Totéž platí pro ochranářská opatře-
ní. A to, že nefunguje TTIP, je vina spíše 

E X P O R T  J O U R N A L Z K U Š E N O S T I



EU,“  vypočítává. Faktem podle něj je, 
že české firmy mají složitý přístup na 
americký trh veřejných zakázek kvů-
li ochranářským zákonům. V této ob-
lasti nečeká nic moc nového, tak jako 
podle jeho názoru nelze očekávat ani 
nové znění celních sazebníků.

Jan Kubata zdůrazňuje, že ČR má 
v USA doložku nejvyšších výhod, může 
přímo obchodovat s Pentagonem a je 
váženým členem NATO. „Ekonomické 
trhy reagují na novou administrativu 
velmi pozitivně, u těch akciových se 
můžeme ptát, jestli vidí situaci skuteč-
ně realisticky. Navíc spousta českých 
firem už dávno v USA založila poboč-
ky. Takže nějaké významné otřesy typu 
‚nic neprodáme‘ podle mého nehrozí,“ 
je přesvědčen Jan Kubata a dodává, 
že s hodnocením je v první řadě třeba 
vyčkat, až bude administrativa Donal-
da Trumpa kompletní a začne prová-
dět konkrétní kroky.

„České firmy mě doslova nabíjí, když 
vidím jejich entuziasmus, důvěru v to, 
co dělají, a zároveň velkou snahu,“ po-
chvaluje si Jan Kubata. Podle jeho slov 
těží čeští vývozci ze svých úspěšných 
zkušeností s exportem v Evropské unii. 
Ten je pro ně s nadsázkou řečeno pří-
pravou na tvrdší zaoceánský trh. „Kva-
lita jejich připravenosti roste – obvykle 
mají jasnou představu toho, co v USA 
chtějí dělat, a na nás se obracejí s kon-
krétními požadavky. A tak je to správné, 
protože jít na zkušenou do Spojených 
států je vhodné pro studenty či start-
-upy. Firmy už musejí vědět přesně, co 
chtějí, protože zkoušet tam něco jen 
tak znamená vyhozené peníze,“ uzaví-
rá Jan Kubata.

Důkazem toho, že práce ZK Chica-
go je pro české exportéry přínos-
ná, je pro mě především fakt, že 
jejich zájem o naše služby roste. 
Firmy se opakovaně vracejí, což 
by privátní subjekty nepochybně 
nedělaly, kdyby jim to nic nepřiná-
šelo. Každý rok rozšiřujeme port-
folio českých firem na veletrzích 
a poskytujeme jim s tím spojený 
kompletní servis. Od kontaktová-
ní případných zájemců a pozvání 
na akci až po následné aktivity, 
jako je udržování komunikace atd. 

Jsem přesvědčen, že rok 2017 
bude zlomový. Na základě toho, 
co už máme v tuto chvíli nasmlou-
váno, věřím, že na konci si bude-
me moci říct: „Byl to dobrý rok.“

R O K  2 0 1 7  B U D E 
Z L O M O V Ý

Jan Kubata, CzechTrade
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Exportéři
ekonomiku opět 
podpořili
Makroekonomický obrázek loňského roku byl příznivý, 
zásadními makroekonomickými nerovnováhami domácí 
ekonomika netrpěla. 

Tempo růstu české eko-
nomiky bylo v roce 2016 po-
loviční ve srovnání s mimo-
řádným výsledkem roku 2015, 
nicméně růst byl široce založe-
ný a podporovaný domácí i za-
hraniční poptávkou s jedinou 
výjimkou, a tou byly investice. 
Objemy exportů v reálném i no-
minálním vyjádření byly v roce 
2016 rekordní, přebytek bilan-
ce zahraničního obchodu byl 
nejvyšší v historii. To samé platí 
pro běžný účet platební bilan-
ce. Míra inflace se v posledních 
měsících loňského roku začala 
vracet k inflačnímu cíli České 
národní banky a hned s počát-
kem roku 2017 ho  překonala. 
Přes  solidní makro ekonomické 
prostředí pokračovala centrál-
ní banka v extrémně uvolněné 
měnové politice. Důsledkem 
bylo přetrvávání nízkých výno-
sů v ekonomice.

Navzdory zvýšenému geo-
politickému riziku se v roce 

Jan Vejmělek, hlavní ekonom 
Komerční banky
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B I L A N C E  Z A H R A N I Č N Í H O 
O B C H O D U  Č R  S  U S A
(mld. Kč)

1999 2016

 Přeshraniční statistika

−20,0

−25,0

−15,0

−5,0

−10,0

0

10,0

5,0

15,0

2016 čeští exportéři těšili sta-
bilní vnější poptávce a díky 
přetrvávajícímu režimu kurzo-
vého závazku i téměř neměn-
nému kurzovému vývoji měno-
vého páru CZK/EUR. Přebytek 
bilance zahraničního obchodu 
(v národním pojetí) dosáhl re-
kordních 183,9 mld. Kč, což 
znamenalo meziroční zlepšení 
o 52,9 mld. Kč. Zatímco tem-
po růstu vývozů dosáhlo 1,2 %, 
dovozy dokonce mírně pokles-
ly (−0,2 %). Na menších impor-
tech se podepsaly jak stále niž-
ší ceny dovážených komodit, 
tak propad  investičních dovo-
zů. Nejvýznamnější exportní 

destinací zůstává Evropská unie s podí-
lem 84,0 %, respektive eurozóna, kam vlo-
ni směřovalo 65,5 % všech exportů. Z in-
dividuálních zemí je jedničkou Německo 
s podílem 32,2 % na českých exportech. 
Úspěch zahraničního obchodu se zbožím 
a službami přispěl k loňskému celkovému 
přebytku běžného účtu platební bilance 

Objemy exportů 
v reálném i nominálním 
vyjádření byly v roce 
2016 rekordní.
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B I L A N C E  Č E S K É H O 
Z A H R A N I Č N Í H O  O B C H O D U  
(mld. Kč)
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 Národní metodika
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12 měsíců kumulativně – loňský rok byl rekordní

ve výši 1,1 %, který tak byl nej-
vyšší v historii.

Čisté exporty pomohly 
v rámci HDP vykompenzo-
vat pokles investic, který byl 
v loňském roce zaznamenán. 
Ten byl důsledkem vysoké sta-
tistické základny z roku 2015, 
kdy byla poslední možnost 
čerpat prostředky fondů EU 
z programového období 2007 
až 2013. Malá připravenost 
projektů financovaných z ve-
řejných prostředků a pomalý 
rozjezd financování z nového 
programového období 2014 
až 2020 se pak do značné 
míry podepsaly na propadu in-
ženýrského stavitelství v loň-

ském roce (−16,0 %). Celkově loňská sta-
vební výroba poklesla v reálném vyjádření 
o 7,6 %. Pozemní stavitelství ubralo 3,3 %, 
když zejména developeři v Praze čelí ad-
ministrativním překážkám v souvislosti 
s absencí kvalitního metropolitního plánu. 
Nižší investiční i stavební aktivita se ne-
gativně podepsala na loňské průmyslové 
produkci. Její objem se reálně zvýšil jen 
o 2,9 %, a to primárně díky úspěšnému 
automobilovému odvětví. Produkce mo-
torových vozidel se zvedla o plných 11 %. 
Naproti tomu kvůli nízkým cenám komo-
dit se v červených číslech ocitl těžební 
průmysl (−9,0 %), a produkce chemické-
ho průmyslu (−7,0 %) doplatila na havárie 
v rafinériích v Kralupech a Litvínově.

Nejvýznamnějším tahounem české 
ekonomiky byla v loňském roce spotřeba 
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domácností. Spotřebitelský senti-
ment atakoval historicky nejvyšší 
úrovně, když náladu spotřebite-
lů zlepšoval především trh práce. 
Zaměstnanost dosáhla historic-
kého maxima. Extrémně nízká ne-
zaměstnanost, která se v mnoha 
případech stává překážkou vyš-
ší investiční aktivity, se projevila 
v tlacích na vzestup mezd. Jejich 
růst v loňském roce přesáhl 4 % 
v nominálním vyjádření. Růst dis-
ponibilních důchodů se projevil ve 
vyšší spotřebě i v úsporách, kte-
ré domácnosti z nemalé části re-
alizovaly na nemovitostním trhu. 
Výsledkem byl zejména růst cen 
bytů. Růst tržeb v maloobchodě 
(bez prodeje motorových vozidel) 
vloni dosáhl reálně 5,6 %. Levněj-
ší pohonné hmoty se promítly do 
vyšších prodejů, v reálném vyjá-
dření o 7,5 %. Odbyt motorových 
vozidel pak reálně dosáhl plných 
8,6 %. Celý sektor služeb si vloni 
polepšil reálně o 1,2 %.

Z pohledu cenového vývoje se 
převážná většina roku 2016 nesla 
ve znamení pokračujícího nízkoin-
flačního vývoje. Loňská průměrná 
inflace dosáhla 0,7 %. Nicméně 
závěrečné měsíce roku 2016 při-
nesly výrazné zrychlení cenové 
dynamiky. Prosincový meziroční 
růst spotřebitelských cen dosáhl 
2,0 %, tedy inflačního cíle ČNB. Ke 
zvýšení inflace přispělo postupné 
odeznívání pozitivního šoku z níz-
kých cen pohonných hmot, zdra-
žování potravin a v neposlední 
řadě růst cen v jádrové složce. To 
je právě odrazem silné spotřebitel-
ské poptávky tažené růstem mezd.

Kurz koruny vůči euru byl 
v roce 2016 mimořádně sta-
bilní s výjimkou několika týd-
nů po referendu o brexitu a po 
zvolení Donalda Trumpa ame-
rickým prezidentem. Ekono-
mický růst doprovázený pře-
bytky zahraničního obchodu 
i platební bilance by v režimu 
volně plovoucího kurzu způ-
sobovaly posilování měny. 
Česká národní banka však 
v celém loňském roce pokra-
čovala v politice kurzového 
závazku, tedy obraně před 
posílením koruny pod úro-
veň 27 CZK/EUR. Především 
ve druhé polovině roku začali 
kurzový závazek testovat fi-
nanční investoři a objem vy-
nucených intervencí ČNB ma-
sivně vzrostl. Skupování eur 
centrální bankou a očekávané 
posílení koruny po blížícím se 
konci kurzového závazku však 
způsobily posílení koruny na 
forwardovém trhu a nedosta-
tek dlouhodobého financová-
ní v eurech. Důsledkem bylo 
zdražení kurzového zajištění 
pro domácí exportéry a záro-
veň masivní příliv kapitálu do 
českých státních dluhopisů. 
Především dluhopisy s krát-
kou dobou do splatnosti za-
sáhla obrovská poptávka, a to 
díky sázkám na posílení koru-
ny a využíváním levného finan-
cování zahraničních investorů 
v korunách. Výnosy krátkých 
českých dluhopisů propadly 
až pod 1 %, tyto české dluho-
pisy se tak staly nejdražšími na 
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světě. Na dlouhém konci vý-
nosové křivky došlo k poklesu 
výnosů až do září 2016, poté 
se však situace otočila. Vyšší 
inflace a růst výnosů zahranič-
ních dluhopisů ukončily trend 
stále nižších výnosů, který tr-
val od roku 2011.

Pro českou exportně za-
měřenou ekonomiku bude le-
tos klíčové, jak ČNB zvládne 
ukončení režimu kurzového 
závazku. K tomuto kroku by 
mělo dojít již v průběhu druhé-
ho čtvrtletí. Předpokládáme, 
že následně vyšší kurzovou 
volatilitu bude centrální banka 
svými nástroji eliminovat, aby 
minimalizovala negativní do-
pady na ekonomiku. Ke konci 
letošního roku vidíme kurz ko-
runy vůči euru v průměru sil-
něji o pouze pár jednotek pro-
cent. Čisté exporty by tak měly 
i letos pozitivně přispět k hos-
podářskému růstu. Celkově by 
letos tempo hospodářského 
růstu mělo zrychlit na námi 
očekávaných 2,7 %.

Z A O S T Ř E N O  
N A  Z A H R A N I Č N Í  
O B C H O D  S  U S A

Objem vývozů převýšil v loňském roce dle 
přes hraniční statistiky dovozy o 5,8 mld. 
Kč. Přebytkovou bilanci máme se Spoje-
nými státy nepřetržitě už od roku 2011. 
Celkový objem vývozů do USA činil v loň-
ském roce 86,56 mld. Kč po 92,1 mld. Kč 
zaznamenaných v roce 2015. Ještě v roce 
2000 činily exporty za Atlantik pouhých 
31,6 mld. Kč. Nejvýznamnějším vývoz-
ním artiklem byly v loňském roce stroje 
a dopravní prostředky s podílem 54,5 %. 
Z toho se jedná zejména o vývoz proudo-
vých motorů a plynových turbín, dílů a pří-
slušenství motorových vozidel, čerpadel 
a elektrických zařízení. Na celkových loň-
ských dovozech z USA ve výši 80,7 mld. 
Kč se z poloviny podílely stroje a doprav-
ní prostředky, dále chemikálie (s podílem 
18,3 %) a průmyslové spotřební zboží (po-
díl 15,4 %).

E X P O R T  J O U R N A L A N A LÝ Z A



Jak objevit Ameriku 
v platebním styku
Platební styk mezi USA a Českou republikou je v dnešní 
době již samozřejmostí. Koneckonců klienti Komerční banky 
loni vyslali do Spojených států téměř 25 000 plateb za 
několik desítekmiliard korun. Co obnáší založení účtu v USA, 
na co si dát pozor při placení do Ameriky a v amerických 
dolarech nebo co si ohlídat při platbě šeky, to v rozhovoru 
pro Export Journalpřiblížila výkonná ředitelka pro transakční 
a platební služby Jana Švábenská. 

Říká se, že v Americe mají 
trochu jinou „mentalitu“. Platí to 
i při návštěvě tamní banky?
V západním světě se v rámci šet-
ření času a nákladů snažíme o to, 
aby se pokud možno dalo vše za-
řídit „on-line“. Ať už je to založení 
účtu, načerpání úvěru nebo třeba 
nákup potravin. V případě americ-
kých bank bych ale doporučovala 
udělat výjimku a čas na návštěvu 
pobočky si vyhradit. Osobně totiž 
můžete vyřídit to, co po internetu 
nejde – např. pokud byste si chtěli 
v USA založit bankovní účet, všude 
se dozvíte, že k tomu nutně potře-
bujete tzv. „SSN“ (Social Securi-
ty Number, což je obdoba našeho 
rodného čísla a slouží k jednoznač-
né identifikaci obyvatel). Když se 
ale dáte do řeči s pracovníkem 
banky tváří v tvář, zjistíte, že u vět-
šiny bank založíte účet i s pouhým 
pasem v ruce. I v bankovnictví tedy 
platí, že Američané hodně sázejí na 
osobní komunikaci a vztahy. 

Na co si dát při placení do 
Ameriky nebo v amerických 
dolarech pozor? 
Když budete zadávat platbu do 
USA v jakékoli měně, příp. plat-
bu v USD do jakékoli země, dej-
te si pozor na to, abyste vždy 
uvedli správný název a úplnou 
adresu příjemce platby (tj. uli-
ce, číslo domu, město, poštov-
ní směrovací číslo, stát, členský 
stát v USA či jiných zemích). 
Tyto platby jsou totiž na rozdíl 
od ostatních zahraničních pla-
teb specifické v tom, že v pří-
padě neuvedení požadovaných 
údajů může banka příjemce 
nebo zprostředkující banka 
platbu odmítnout. Je to proto, 
že podléhají přísným kontrolám 
oproti sankčním seznamům 
amerického Úřadu pro kontrolu 
 zahraničních aktiv (OFAC). Dal-
ší specifika pak existují třeba 
pro platby s požadovanou vý-
platou příjemci šekem. 
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Jana Švábenská, výkonná ředitelka Komerční banky pro transakční a platební služby

Dozví se nějak o této povin-
nosti klient ještě před odeslá-
ním platby, nebo to zjistí až 
poté, co se mu platba vrátí?
Samozřejmě že dozví. Klienta 
na nutnost uvedení úplných 
a správných údajů vždy upo-

zorní hláška v internetovém bankovnictví, 
kterou musí akceptovat, aby vůbec mohl 
platbu autorizovat. Při zadávání platby na 
papírovém formuláři na pobočce se ztěles-
něním této hlášky stává bankovní porad-
ce. Připravili jsme pro klienty také vyplně-
ný vzor příkazu pro platbu v USD do USA, 
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na který je možné se podívat na webu KB 
na odkazu http://bit.ly/platby-usd-usa.

Zmínila jste platbu šekem. Co si při ní v sou-
vislosti s americkými dolary pohlídat?
Pokud neznáte bankovní spojení příjem-
ce a přejete si, aby mu částka v USD byla 
vyplacena šekem, hraje roli, kam má tato 

platba namířeno. Jestli má skončit v Ame-
rice, pak nejsou žádná omezení. Jestli ale 
takovou platbu směřujete do nějaké jiné 
země, pak její výše nesmí přesáhnout 
10 000 USD. I o této skutečnosti jsou naši 
klienti nově informováni hláškou v interne-
tovém bankovnictví nebo prostřednictvím 
bankovních poradců. Šek příjemci  doručí 

I v USA můžete narazit na pobočku naší 
mateřské společnosti Société Générale, 
a to v New Yorku, která zde byla otevřena 
již v roce 1938.
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pošta, proto je nezbytně nutné uvést úpl-
nou a přesnou adresu příjemce včetně 
PSČ a zkratky státu v USA. Pro naše kli-
enty zajišťujeme i inkaso šeků ze zahrani-
čí. Úhrada však může trvat i několik týdnů 
(čeká se, až šek proplatí zahraniční banka). 

Platí klienti KB do Ameriky skutečně jen 
v amerických dolarech, nebo jsou zastou-
peny i jiné měny?
Pravdou je, že dolarové platby do Ameri-
ky jsou nejčastější. Následuje euro, běžné 
jsou ale i platby v českých korunách. Vedle 
toho se za minulý rok objevilo rovněž ně-
kolik plateb v britských librách a pro zají-
mavost mohu uvést, že jsme zaznamenali 
také jednu platbu ve švýcarských francích 
a jednu v japonských jenech.

O jaké klienty se převážně jedná? Jsou to 
jen velké firmy, nebo je americký trh ote-
vřen i menším importérům a exportérům?
Pokud bychom vycházeli z počtu a objemu 
vyšlých plateb do USA, pak jednoznačně 
vede korporátní sféra. Mezi klienty, kteří 
za loňský rok do Ameriky poslali více než 
100 plateb, patří například letecké spo-
lečnosti, směnárny, cestovní agentury, ale 
také firmy zabývající se IT. Je zde ovšem 
i významný zástupce na poli o poznání ro-
mantičtějším – import květin. Vedle pro-
duktů a služeb má velké zastoupení export 
a import bohatství z oblasti vědy a vědo-
mostí – na pomyslném žebříčku co do po-
čtu i objemu plateb totiž stojí vysoko také 
české univerzity. Platby do Ameriky ovšem 
hojně využívají i menší firmy a jednotlivci.

 Platby do USA tedy nejsou ojedinělé. Mů-
žete přiblížit, o jakých číslech se bavíme?
Za loňský rok vyslali klienti Komerční ban-
ky do USA necelých 25 000 plateb v cel-
kovém objemu pohybujícím se v desítkách 
miliard českých korun. Kdybych měla být 
konkrétnější, tak třeba jenom v lednu le-
tošního roku uskutečnili takových plateb 
necelé dvě tisícovky.

Jakou ryze praktickou radu, týkající se 
placení při návštěvě USA, byste dala čte-
nářům na závěr?
Ačkoli si postupně od hotovosti odvy-
káme, určitě bych doporučovala vždy 
u sebe mít alespoň pár dolarů v hotovos-
ti. Platby kartou a platební terminály jsou 
sice v USA běžně rozšířené, nicméně ně-
kteří podnikatelé, obzvláště ti lokální, za 
takové platby nechtějí odvádět poplatky, 
a tak jednoduše platby kartou neumož-
ňují. Setkat se s tím můžete třeba u ben-
zínových pump, ale i v restauracích. Jako 
kompenzaci vám sice obvykle nabídnou 
bankomat v bezprostřední blízkosti, ale 
za výběr z něj většinou platíte pro změnu 
vy. Pozor také, pokud vaše platební kar-
ta není embosovaná (jméno a číslo karty 
není vystouplé) – zejména v ubytovacích 
zařízeních si raději předem ověřte, zda 
bude možné takovou kartou zaplatit, nebo 
zda si máte raději připravit dostatečnou 
hotovost. Můžete se také setkat s tím, že 
budete při platbě kartou vyzváni, abyste 
platbu autorizovali navíc ještě podpisem 
elektronickým perem či abyste se proká-
zali pasem.
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Podnikatelské  
poradenství na míru

Komerční banka rozšiřu-
je svoji nabídku pro podnika-
tele i mimo tradiční bankovní 
služby. Manažerům a majite-
lům firem, kteří si uvědomu-
jí, že dosáhli určitých hranic, 
které brzdí další progresivní 
rozvoj jejich společností, na-
bízí zprostředkování odborné-
ho poradenství šitého na míru 
v oblasti podnikání a  řízení. 

KB Advisory Point je výji-
mečný poradenský koncept 
realizovaný ve spolupráci s re-

nomovanými společnostmi M.C.TRITON 
a Grant Thornton Advisory. Jeho cílem je 
podpořit firemní klienty Komerční banky 
v jejich podnikání formou odborného po-
radenství. 

Díky této nové službě získají jak nezá-
vislý odborný názor na fungování svých fi-
rem, tak návrhy a doporučení na zlepšení 
a zvýšení výkonů v různých oblastech ří-
zení firmy, včetně podpory Komerční ban-
ky při realizaci funkčních řešení. 

Vlastníte úspěšnou firmu, máte kva-
litní výrobky, ale nevíte přesně, jak dál? 
Konzultantský tým s léty manažerské 

KB Advisory Point zahrnuje široké spektrum poradenských služeb 
pro majitele a manažery firem.
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 praxe vám zpracuje projekt 
strategického řízení a rozvoje, 
v jehož rámci definuje optimál-
ní postup a připraví koncepci 
vstupu na trh nebo do nového 
tržního segmentu a příslušný 
business plán včetně marke-
tingu a prodeje, návrhů na po-
sílení image společnosti či pro-
duktu a optimální  distribuce. 

Cítíte, že slabou stránkou 
vaší firmy je organizace a efek-
tivita řízení? Chcete mít správ-
né lidi na správných místech? 
Odborní poradci vám prove-
dou analýzu současné organi-
zace a procesů řízení a připraví 
návrhy na úpravu organizační 
struktury a řídicího systému.

Chcete mít kvalitní a aktu-
ální data a informace pro roz-
hodování či umět plně využít 
data o svých zákaznících tak, 
abyste je mohli správně oslo-
vit? Experti z oblasti informač-
ních technologií posoudí váš 
informační systém i jeho bez-
pečnost. Zpracují vám návrh 
systému manažerských infor-
mací i systému CRM pro opti-
mální práci s vašimi klienty.

Potřebujete zlepšit finanč-
ní řízení firmy? I v této oblasti 
se můžete spolehnout na do-
poručení a návrhy zkušených 
profesionálů z poradenských 
firem. Konzultanti vám pomo-
hou zlepšit plánování a roz-
počtování a navrhnou vám 

optimální řízení cash flow. Stejně tak se 
můžete spolehnout na jejich odborné zna-
losti v oblasti manažerského účetnictví 
a controllingu.

Výsledky jsou důvěrné
Výstupy poradenských projektů jsou dů-
věrné, vlastní je pouze klient, a banka 
k nim bez jeho souhlasu nemá přístup.

Zárukou vysoké kvality nové služby KB 
je zapojení zkušených firem M.C.TRITON 
a Grant Thornton Advisory, které patří 
k nejlepším poradenským společnostem 
v České republice. Obě nabízejí kom-
plexní portfolio služeb, disponují týmem 
zkušených profesionálů a mají za sebou 
více než 20 let působení na českém trhu. 
Profesionální nezávislé poradenství spo-
lu s podporou, know-how a zkušenostmi 
z lokálních a zahraničních trhů Komerč-
ní banky pomáhá uvolnit růstový poten-
ciál firem a zvýšit tak jejich hodnotu pro 
samotné vlastníky. Současně také roste 
atraktivita firem ve vztahu k zákazníkům, 
zaměstnancům i investorům.

Výstupy 
poradenských 
projektů jsou 
důvěrné, vlastní 
je pouze klient.
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Jak přistupovat 
k zakázkovému 
financování
Účelové financování svázané s konkrétními projekty 
či zakázkami doma i v zahraničí mohou využívat nejen 
výrobní firmy, ale také inženýrské, respektive inženýrsko-
dodavatelské společnosti. Nemají sice vlastní výrobu, 
zpracovávají ovšem projekt a konstrukční řešení – 
samotnou výrobu a sestavení investičního celku pak 
řeší subdodávkami od výrobních firem. A zároveň nesou 
odpovědnost za uvedení projektu do provozu. 
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protizáruky. Ty banka použije jako 
zajištění pro vydání finální ban-
kovní záruky za inženýrskou firmu.

Platí přitom, že pro zajištění fi-
nancování všech podobných ob-
chodů je nejdůležitější čas. Když 
banka o transakci ví s předstihem, 
mohou její specialisté již ve fázi 
projednávání smlouvy navrhnout 
klientovi takovou strukturu ošetře-
ní rizik, která bude vyhovovat všem 
smluvním stranám. Například 
v Komerční bance se o to stará tým 
specialistů zahraničního obchodu.

Banka kontroluje účelovost za-
kázkového financování prostřed-
nictvím nezávislé inspekční fir-
my, kterou si vybere. Taková firma 
sleduje stav projektu, kontroluje 
čerpání rozpočtu a také prověřu-
je například účelovost využití po-
skytnuté akontace.

Ještě před uzavřením kontraktu a jeho financová-
ním musí firmy i banky vzít v úvahu všechna rizika. 
A není jich málo. Nejde jen o posouzení výrobního 
rizika nebo bonity odběratele, ale i o další hroz-
by – například dopravní rizika či odpovědnost za 
škody způsobené nekvalitní dodávkou. Samo-
statnou kapitolou jsou pak tržní rizika, například 
pohyb měnových kurzů, úroků nebo cen komodit. 
Projekty na klíč s sebou navíc nesou i mnohé spe-
cifické hrozby, které vyplývají z povahy dané za-
kázky – například v energetice to mohou být lhůty 
vyplývající z povolovacích řízení. 

Neméně podstatné je také důkladné ošetření 
platebních podmínek v kontraktu – ideální je vyu-
žít zajišťovací a platebně-zajišťovací instrumenty. 
Riziko nezaplacení lze eliminovat vhodnou kom-
binací zálohové platby, případně bankovních zá-
ruk ze strany odběratele. Alternativou k bankov-
ním zárukám může být dokumentární akreditiv, 
který je v případě dodávek investičních celků díky 
své variabilitě lepším nástrojem.

Důležitý je čas
Aby mohla banka poskytnout inženýrské společ-
nosti bankovní záruku, je nutné zcela nebo částeč-
ně přenést platební a někdy i dodací podmínky na 
subdodavatele. Ti jsou totiž pro banky často bo-
nitnějšími partnery. V praxi to tedy může vypadat 
tak, že inženýrská společnost požádá o reciproční 
bankovní záruku na částku odpovídající hodnotě 
dodávky také od svého subdodavatele. Nebo uza-
vře smlouvu o konsorciu se svými klíčovými sub-
dodavateli, kteří poskytnou její bance takzvané 

Podstatné je důkladné 
ošetření platebních 
podmínek v kontraktu.

Autor textu: Tomáš Rak, zástupce ma-
nažera Specializovaných obchodních 
aktivit Corporate, KB
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Víme, kdo má 
nejrychlejší LTE síť
Server DSL.cz se specializuje na přehled připojení k internetu 
a zároveň je jedním z předních portálů na měření rychlosti 
internetového připojení. Pravidelně zveřejňuje přehledy průměrných 
rychlostí podle typu připojení a podle poskytovatele. 

Podle DSL.cz mobilní 
internet v roce 2016 podstat-
ně zrychlil. Meziročně to bylo 
o výrazných 39 procent, s vý-

slednou průměrnou rychlostí 23,8 Mb/s. 
Na tak obrovské zrychlení měla vliv vý-
stavba LTE sítí a zároveň zvyšující se po-
čet zařízení s podporou LTE. V roce 2016 
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měřilo mnohem více zařízení v síti LTE než 
v roce 2015. Mezi operátory poskytoval po 
celý rok 2016 nejrychlejší připojení Voda-
fone. Meziročně jeho síť LTE zrychlila o 15 
% na výsledných 30,3 Mb/s, což je vý-
razně nad průměrem mobilního připojení 
v České republice. Podle serveru DSL.cz 
poskytuje Vodafone nejrychlejší mobilní 
internet v deseti krajích ze  čtrnácti. 

A jak to bude dál?
Drtivá většina datových přenosů v mo-
bilních sítích probíhá v LTE. To je tech-
nologie, která se odloučila od předchozí 
GSM/3G a v podstatě je to čistě datová 

síť. Všeobecně se uvádí, že jde 
o síť 4. generace. V provozu je 
již i nadstavba v podobě LTE 
Advanced. Přenosové rych-
losti jsou obrovské, v podsta-
tě na úrovni rychlých datových 
přenosů na pevných sítích. 
Dostatečná je i kapacita sítě, 
takže si rychlá mobilní data 
může užívat každý. Výhodou 
je dnes i nízká cena smart-
phonů, které LTE podporují. 
A nejenom smartphony – LTE 
využívají i nejrůznější zařízení, 
která lze ovládat na dálku, ať 
to jsou monitorovací systémy, 
dálkové ovladače, nebo třeba 
pokladní systémy v obcho-
dech a restauracích. Mobilní 
sítě zkrátka ušly za 35 let mo-
derní existence obrovský kus 
cesty a pokrok rozhodně není 

99 % populace pokryto

Topo © Position s.r.o.
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publice stojí právě technologie LTE, 
která využívá frekvenci 800 MHz. 
S frekvencemi mobilních sítí se to má 
totiž tak, že čím vyšší frekvence, tím 
hustší síť buněk je nutná. A to byl ne-
dostatek předchozí technologie 3G, 
která využívala jen vysoké frekven-
ce, a tudíž se nehodila pro distribu-
ci signálu pro velké a řídce osídlené 
oblasti. U frekvence 800 MHz to jsou 
desítky kilometrů, u používaných vy-
sokých frekvencí to jsou kilometry. 
To vše vyžaduje správné plánování 
a designový návrh celé sítě, jímž se 
u operátorů zabývá celý tým odbor-
níků, kteří navrhují síť na sofistiko-
vaných počítačových systémech, ale 
i pomocí měření přímo v terénu. 

T E C H N O L O G I E  LT E  
P O S O U V Á  M O B I L N Í  
I N T E R N E T  K U P Ř E D U

Vodafone v loňském roce pokra-
čoval v pokrývání České republiky 
sítí LTE. Většinu buněk převedl na 
standardní frekvenci 800 MHz, 
kterou získal v aukci. Frekvence 
800 MHz je standardní evropskou 
LTE frekvencí, která umožňuje 
distribuovat rychlý mobilní inter-
net do všech oblastí České repub-
liky. Vedle této frekvence se pro 
distribuci LTE používají i jiné. Ve 
městech to jsou frekvence 1 800 
a 2 100 MHz, které se používají 
i pro pokrytí budov, jako jsou tře-
ba nákupní centra nebo kancelář-
ské budovy.

Za rychlým rozvojem rychlého 
mobilního internetu v České re-

Komerční prezentace

u konce. Na dveře již klepou sítě 
páté generace. A na vylepšování 
sítí se neustále pracuje. Vodafo-
ne úspěšně otestoval technologii 

4,5G, což je další krok nezbytný pro 
zvyšování kapacity LTE sítě a pro pří-
pravu na příchod vysokorychlostních 
sítí dalších generací.
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Přichází čas 
na revizi smluv
Ošetřuje vaše exportní smlouva kurzové riziko? Variant, jak se proti 
němu zajistit, existuje více, a rozhodně se vyplatí věnovat tomuto 
problému dostatečnou pozornost.

Ukončení měnových intervencí může 
ovlivnit zisky českých exportérů, pocho-
pitelně zejména těch, kteří mají expozici 
v zemích eurozóny. Je zřejmé, že změny 
měnového kurzu jsou v zásadě běžnou 
věcí, jak ale poznamenává David Wilhelm, 

advokát White & Case, v tom-
to případě se dají očekávat zá-
sadnější výkyvy. Ekonomové 
se neshodnou v tom, jak dlou-
ho bude hledání rovnovážné-
ho kurzu koruny trvat a jakým 
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jaké míry lze vyjednat změnu 
smlouvy. V současné době už 
totiž taková úprava nejspíš ne-
bude možná, alespoň tedy ne 
bez ústupků v jiných věcech. 
Pak se nabízí spíše možnost 
zajištění pomocí bankovních 
produktů, což platí nejen pro 
konkrétní exportní případ, ale 
obecně pro celkovou expozici 
daného exportéra. Zajištění se 
obvykle provádí pomocí de-
rivátových produktů, v jejichž 
rámci zjednodušeně řečeno 
exportér směňuje pevný kurz 
za pohyblivý, a to s protistra-
nou, která je naopak ochotna 
pohyblivý kurz přijmout. Tyto 
produkty standardně nabízí 
většina bankovních institu-
cí a v posledních měsících lze 
po nich zaznamenat zvýšenou 
poptávku. Z pohledu exporté-
ra je důležitější jistota příjmů 
a nákladů, nikoliv spekulace 
na potenciální dodatečný pří-
jem v případě změny kurzu. 

Riziko lze rovnovážně 
rozdělit
„Abychom mohli klientovi se 
zajištěním proti kurzovému ri-
ziku pomoci, je vhodné znát 
podrobněji jeho byznys a také 
konkrétní obchodní případ,“ 
popisuje David Wilhelm. „Je 
tedy důležité zjistit celkovou 
expozici klienta na jednotlivé 
měny, tedy ve kterých měnách 
má příjmy a ve kterých výdaje. 
Pokud má klient příjmy i výdaje 
ve stejné měně, kurzové výky-
vy se neprojeví tak silně, jako 

způsobem bude korekce kurzu probíhat. 
Podstatnou roli v této věci navíc mohou 
sehrát i spekulanti.

Jak tedy kurzová rizika právně ošetřit? 
Tento aspekt obvykle upravují exportní 
smlouvy. „Měnová, resp. kurzová dolož-
ka bývá jedním ze standardních ujednání 
v exportních smlouvách. Zejména v pří-
padě exportních vztahů v rámci EU se ne-
jedná o záležitost, již by bylo nutné složitě 
vyjednávat,“ říká David Wilhelm. Větší ex-
portéři podle něj obvykle sjednávají za-
jištění kurzového rizika prostřednictvím 
derivátových produktů či prostřednictvím 
řízení devizových pozic, ať už sami, či 
v rámci skupiny. 

Jaká bude cena po exitu
Fakt, že v současné době Česká národní 
banka avizuje úmysl ukončit měnové in-
tervence, dává podle Davida Wilhelma ex-
portérům, kteří této věci dosud nevěnovali 
příliš pozornosti, příležitost se na tzv. exit 
připravit. „V každém případě doporučuji re-
vizi uzavřených smluv a posouzení, do jaké 
míry již tyto smlouvy riziko případných kur-
zových výkyvů řeší. A pokud jej řeší, jakým 
způsobem se případná změna kurzu pro-
mítne do ceny,“ vysvětluje David Wilhelm. 

Pokud exportér zjistí, že v jeho smlouvě 
kurzové riziko ošetřeno není, je otázka, do 

V některých 
projektech lze kurzové 
riziko snížit i volbou 
několika různých 
platebních měn. 
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tomu bude v případě expor-
téra, který má většinu příjmů 
v eurech, ale náklady v čes-
kých korunách,“ doplňuje.

Jestliže – a to je typická si-
tuace českého vývozce, který 
v České republice vyrábí, na-
kupuje materiál, pronajímá si 
plochy atd. – má většinu vý-
dajů v českých korunách a pří-
jmy v eurech, riziko dopadů 
změny kurzu je v jeho přípa-
dě významně vyšší. Pak lze, 
pochopitelně v závislosti na 
vyjednávací síle, situaci řešit 
sjednáváním již zmíněné kur-
zové doložky. Ta stanoví, ja-
kým způsobem bude smluvní 
cena upravena v návaznosti 
na změny kurzu.

Jak ale David Wilhelm při-
pomíná, v některých případech 
není nezbytně nutné kurzovou 
doložku vyjednávat, obzvláště 
užívá-li klient kurzové zajištění 
v dostatečném objemu. 

V některých projektech lze 
kurzové riziko snížit i volbou 
několika různých platebních 
měn. Jedná se například o vý-
stavbové projekty v zahrani-
čí, které zahrnují jak náklady 
v České republice, tak i v lo-
kální měně. „V daném případě 
může být vhodné rozdělit plat-
bu smluvní ceny do několika 
měn a tím snížit riziko kurzo-
vých změn, protože například 
část ceny odpovídající ceně za 
práce lokálních subdodavate-
lů bude českému exportérovi 
hrazena v lokální měně,“ uzaví-
rá David Wilhelm. 

Advokátní kancelář White & Case působí v České repub-
lice již od roku 1991 a je jednou z celosvětové sítě kan-
celáří White & Case. S více než 50 právníky a daňovými 
poradci patří mezi největší mezinárodní advokátní kan-
celáře na českém trhu. Pražská kancelář White & Case 
poskytuje komplexní právní a daňové poradenství řadě 
významných domácích a mezinárodních korporací při 
řešení všech otázek spojených s jejich podnikáním a in-
vestováním nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

W H I T E  &  C A S E

Stanovuje, jakým způsobem bude upravena cena v zá-
vislosti na vývoji měnového kurzu. Doložka může mít 
různé podoby – záleží na komplexnosti projektu. Napří-
klad může určit, že při zhodnocení předem stanovené-
ho referenčního kurzu české koruny ke dni splatnosti 
faktury o více než 3 % se navyšuje kupní cena o 3 % 
apod. Část kurzového rizika je tak přesunuta na zahra-
ničního odběratele. Vhodným řešením pro českého ex-
portéra může být uzavření smlouvy přímo v českých ko-
runách, čímž se kurzové riziko přenáší na zahraničního 
odběratele zcela. V podmínkách ostré konkurence jsou 
však možnosti českých exportérů při uzavírání smluv se 
zahraničními odběrateli v tomto ohledu značně omeze-
né. Obecně platí, že by kurzová doložka měla být přes-
ná, aby bylo jasné, které kurzy budou použity a k jaké-
mu termínu. Standardizované smlouvy obvykle na tuto 
problematiku pamatují.  Zdroj: BusinessInfo.cz

K U R Z O V Á  D O L O Ž K A

David Wilhelm, advokát White & Case
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V plovoucích městech 
za dobrodružstvím
Důvodů, proč se vydat za poznáním na palubě superluxusní lodi, je spousta. 
Nejenže můžete objevovat úchvatná zákoutí modré planety z netradičních 
úhlů pohledu, ale zároveň si každý den můžete užívat komfort plovoucích měst 
s veškerým zázemím. V Severní Americe se nabízí hned několik míst, kam 
stojí za to se vypravit – třeba Aljaška nebo Havajské ostrovy. Případně můžete 
ze základny ve floridském Fort Lauderdale vyplout přes Atlantik do Evropy či 
zamířit do Karibiku a Latinské Ameriky. 

Ať už se vydáte kamkoliv, na palubě 
luxusních jachet máte spoustu jistot. Tak 
především – jen zřídka uslyšíte, že něco 
není možné. Plovoucí zázraky mají zkrátka 
vše, co si během své oceánské pohádky 
vysníte. Jakmile vstoupíte na palubu – a je 
jedno, jestli jde o jachtu pro pár stovek vy-
volených, nebo o plavidlo, které by v klidu 
pohostilo malé české město –, rázem se 

ocitnete v dokonalém pětihvězdičkovém 
resortu. 

Na uvítanou si dopřejete foie gras, 
lanýže nebo kaviár a dál už se necháte 
hýčkat všudypřítomným personálem. Na 
těch největších lodích slouží i více než 
dvě tisícovky lidí, na těch menších má 
zase zpravidla každá kajuta k dispozici 
vlastního komorníka. 

Šestnáctipatrová Allure of the Seas je plující luxus, který nabízí jedinečné zážitky
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Událostí dne bývá na všech typech lu-
xusních lodí stolování. Na restauracích si 
totiž dávají všechny plavební společnosti 
záležet. Důvod je prostý – právě restau-
race jsou jazýčkem na vahách, když se 
lidé rozhodují, kterou lodí příště vyrazí za 
dobrodružstvím. Když jsou pokrmy špič-
kové a výběr široký, loajalita klientů roste. 
A platí to samozřejmě i naopak – když lod-
ní restaurace nenabídnou nic výjimečné-
ho, důvěra zákazníků se rychle rozplyne. 

Neodolatelný půvab megalodí
Není proto divu, že třeba šestnáctipatrová 
Allure of the Seas s maximální kapacitou 
6 296 pasažérů, jejímž domovským pří-
stavem je floridský Fort Lauderdale, má 
ve svých útrobách rovnou přes dva tuc-
ty míst, kde se dá sehnat něco k snědku. 
Najdete tu přitom podniky všech možných 
typů – od vůbec první kavárny Starbucks 
na moři až po prvotřídní restauraci 150 
Central Park zajišťující fine dining i snou-
bení pokrmů a vína.

Takto narostly lodě v posledních letech. 
Zatímco ještě v 80. letech minulého sto-
letí dokázala ta největší plavidla pojmout 
zhruba dva tisíce pasažérů, dnes už není 
problém dostat na jednu loď i trojnásobek 
lidí. Růst lodí je podle expertů nutný – je 
odpovědí na požadavky neustále nároč-
nějších zákazníků. 

„Lidé chtějí stále více. Jednoduše chtě-
jí být ohromováni. A rozdíl mezi velkou 
a malou lodí je v tom, že ty obří nabízejí 
mnohem více možností. Od zábavy přes 
nakupování až po restaurace,“ říká novi-
nářka Marilyn Greenová, která se plavila 
snad na každé z luxusních megalodí. 

Větší lodě mají rovněž uhrančivou na-
bídku zábavy. Na jejich palubách jsou 
ohromné taneční sály, umělá kluziště, ho-
rolezecké stěny, basketbalová i volejba-
lová hřiště, bazény s umělými vlnami pro 
surfování, a dokonce i rozlehlé promená-
dy či parky. Najdete tu také divadla, která 
by se ani v nejmenším neztratila na pro-
slulé newyorské Broadwayi. Do  hlediště 

Video
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Havaj. Během sedmidenního dobrodruž-
ství poznáte autentickou Havaj. Vyrazit 
můžete už letos v listopadu nebo prosinci 
se společností UnCruise Adventures. Na 
jachtu, připomínající malý butikový hotel, 
se vejde jen 36 hostů – s nimi se budete 
proplétat mezi čtyřmi havajskými ostrovy 
Moloka‘i, Lana‘i, Maui a Big Island. A ne-
jen to – zažijete třeba i noční šnorchlování 
s mantami obrovskými či mezi korálový-
mi útesy. Ceny začínají na 3 800 dolarech 
(necelých 100 000 korunách). 

Aljaška. Přírodních krás je na Aljašce spous-
ta, ale asi nic se nevyrovná  mysterióznímu 

T I P Y  N A  L O D N Í  V Ý P R A V Y
 takového divadla na vlnách se přitom 
zpravidla pohodlně vejde i více než tisí-
covka diváků. 

I menší lodě mají své kouzlo
Tvůrci megalodí už si přitom dokázali po-
radit i s logistikou. Dávno neplatí, že tisí-
ce pasažérů prodlužují průběh naloďování 
a vyloďování. Na druhou stranu – mnohem 
větším luxusem může pro někoho být spí-
še plavba na menších lodích, na které se 
vejdou „jen“ stovky pasažérů. Je na nich 
o poznání větší klid a dostanou se i do pří-
stavů, do nichž obří lodě nemohou. A na-
víc nabízejí ke každé kajutě soukromého 
komorníka, který splní všechna přání. 

To je cesta, kterou jde např. společnost 
Silversea. Její vlajkovou lodí je  ultraluxusní 
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Silver Muse s kapacitou 596 hostů, kte-
rá se na moře poprvé vydá na jaře 2017. 
Letos v říjnu s ní můžete vyrazit třeba na 
14denní plavbu z kanadského Montrea-
lu do Fort Lauderdale (cena plavby špl-
há přes 11 000 dolarů, v přepočtu téměř 
300 000 korun) nebo na 18denní výpravu 
z Fort Lauderdale do chilského Valparaísa 
(cena přesahuje 10 000 dolarů, tedy zhru-
ba 250 000 korun). 

Luxusní výletní jachta Silver Wind je 
zase předurčena pro 296 pasažérů, jimž 
nabízí stolování pod širým nebem, per-
sonalizované služby i příjemné prostory 
pro večerní posezení s přáteli. Perfektně 
přitom kombinuje intimitu s prostorem 
a vybavením, které bývá samozřejmostí 
u mnohem větších lodí. Z Fort Lauderda-
le dorazí do Monte Carla za 14 dnů a stát 
vás to bude přes 6 000 dolarů (v pře-
počtu asi 150 000 korun). Anebo se na ní 
můžete v dubnu 2018 plavit z Floridy do 
Barcelony – 14denní cesta přijde na téměř 
4 000 dolarů (cca 100 000 korun). 

a magickému národnímu parku Glacier 
Bay. Nevedou sem žádné cesty, dostupný 
je jen letecky či po vodě. Zdejší ledovce 
vytvářejí působivou atmosféru, nejpopu-
lárnější jsou Margerie nebo Lamplugh. 
Právě sem se letos po dlouhých 15 letech 
vydává společnost Seabourn – během 
11denní plavby z Vancouveru do Ancho-
rage si užijete všechny aljašské highligh-
ty. Za suitu Penthouse se platí 11 000 do-
larů (asi 280 000 korun), za ubytování 
v tzv. Owner’s Suite pak 12 500 dolarů 
(asi 320 000 korun). 

Z Ameriky do Ruska. Společnost Regent 
letos v únoru oznámila ambiciózní plán na 
89denní plavbu z New Yorku až do nejse-
vernějších ruských měst Murmansk a Ar-
changelsk. Měla by se uskutečnit v příštím 
roce a vaším útočištěm by při ní měla být 
jedna z nejluxusnějších lodí na světě – ne-
dávno renovovaná Seven Seas Navigator. 
Ceny budou začínat na 40 000 dolarech 
(to je přes milion korun). 

Video
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Zajímavé investiční 
možnosti

Zdeněk Sýkora, Linie (1995)
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Nejdůležitější je příprava. Tak zní 
rada Filipa Marca z pražské kanceláře spo-
lečnosti Sotheby’s těm, kdo se chystají na 
svou první investici do umění. „Nejdříve je 
nutné vybrat si oblast svého zájmu a pak 
se poradit s odborníkem na danou oblast, 
přečíst si o ní několik knih a prolistovat 
stovky katalogů,“ řekl zástupce nejstar-
ší a největší mezinárodní firmy pořádající 
aukce výtvarného umění. A dodal, že bez 
bližšího vztahu k umění nelze dobrou sbír-
ku vybudovat. 

V současnosti je podle něj příhodná 
doba k investicím do současného umění. 
„V České republice jsme těsně před vr-
cholem cyklu, zatímco v zahraničí jsou již 
za jeho vrcholem. To ale samozřejmě ne-
platí pro stálice, jako jsou Gerhard Richter 
nebo u nás Zdeněk Sýkora. Ti budou oce-
ňováni vždy,“ uvedl. 

Na druhou stranu hrozí tuzemským in-
vestorům vysoké riziko koupě padělku. 
„U nás musíte buď zaplatit v aukci či ga-

lerii neadekvátní cenu za průměrné dílo, 
neboť ta nadprůměrná zde nejsou, nebo 
riskovat nákup falza,“ vysvětlil expert. 

V umění přitom prakticky neexistu-
jí konzervativní investice, proto je dobré 
rozložit portfolio do několika kategorií. Ri-
zikové z pohledu výnosů jsou pak podle 
Filipa Marca všechny investice do českého 
umění přesahující částku 5 milionů korun. 

„V letech 1991 a 1992 došlo k extrém-
nímu pádu cen po odchodu několika vý-
znamných japonských investorů, z čehož 
se celý trh vzpamatovával dlouhých 15 let. 
Dnes ve světě umění platí, že podléhá cyk-
lickým vlivům, čehož jsme byli svědky tře-
ba v roce 2008,“ přiblížil expert z pražské 
kanceláře Sotheby’s historii tuzemského 
trhu s uměním. 

Příznivá ekonomická situace v Česku 
nyní nahrává růstu cen. „Investoři do umě-
ní hodně nakupují a ceny rychle rostou. 
Proto dle mého hrozí nebezpečí přehřátí 
trhu,“ varoval Filip Marco. 

K O N Z E R V A T I V N Í  I N V E S T I C E  V  U M Ě N Í  
P R A K T I C K Y  N E E X I S T U J E

V E T E R Á N I  J S O U  I N V E S T I Č N Í  T R E F O U  D O  Č E R N É H O
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Ne v každé investici bývá ob-
sažena vášeň, ale když vloží-
te peníze do automobilových 
veteránů, tak jí tam najdete 
vrchovatě. Kluci jsou zkrát-
ka kluci a auta jsou jedním 
z jejich stěžejních témat. Trh 
s klasickými vozy se přitom 
v poslední době veze na vlně 
obrovské poptávky, díky če-
muž nabízí jedno z nejzajíma-
vějších zhodnocení v segmen-
tu sběratelských předmětů.

Podle loňského Knight 
Frank Luxury Investment In-
dexu, který hodnotí výkony 
investic do různých sběratel-
ských kousků, vzrostla během 
jednoho roku hodnota nejcen-

T Ř I  N E J D R A Ž Š Í  V O Z Y
R O K U  2 0 1 6

1.  Ferrari 335 Sport by Scaglietti 
 (ročník 1957) 35 711 359 dolarů
2. Jaguar D-Type (1955),  
     21 780 000 dolarů
3. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 
 by Touring (1939) , 19 800 000 dolarů

nějších veteránů o 17 procent. O rok dříve 
to bylo dokonce 25 procent. 

Investicí do veteránů se tak – zejména 
v případě motoristických nadšenců – dá 
spojit příjemné s užitečným. Možností, jak 
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A N E B O  I N V E S T U J T E 
D O  N O V Ě J Š Í C H  V O Z Ů

Investice do aut nemusí být nutně podmí-
něna jejich stářím. Vozy z limitovaných sérií 
jsou dobrou volbou už ve chvíli, kdy sjedou 
z výrobní linky. Např. Ferrari 599 GTB Fio-
rano, kterých vzniklo v roce 2006 jen třicet, 
prodala loni pražská firma Scuderia o desít-
ky procent dráž, než byla pořizovací cena.

investovat, je více – nejen přímým 
 nákupem vhodných veteránů, 
ale také prostřednictvím fondů 
zaměřených na historické vozy. 
Index s klasickými vozy přitom 
v současnosti podle společnosti 
Classic Investments překonává 
hodnotu akciových indexů. 

Mezi ideální investiční veterány 
patří třeba modely britských zna-
ček Jaguar, Aston Martin, Morgan 
nebo AC, německé automobily 
Porsche, BMW či Mercedes, kla-
sické italské krásky od Alfa Ro-
meo, Lancie nebo Ferrari, dále 
výjimečné americké modely nebo 
první série japonských značek. 
Roli samozřejmě hraje nejen znač-
ka, ale i další faktory – například 
úspěšná závodní nebo výstavní 
historie a výroba v limitovaných 
sériích do jednoho tisíce kusů. 

Trh s klasickými vozidly jednoduše 
prožívá zlaté časy a vše nasvědčuje tomu, 
že také jeho budoucnost je růžová. Dů-
vody jsou jasné – jednak neustále roste 
poptávka, a to i z nových trhů v Rusku 
a Číně, a jednak klesá počet dostupných 
klasických vozů na trhu. 

Video
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K A N C E L Á Ř E  V Y N Á Š E J Í  V Í C  N E Ž  
R E Z I D E N Č N Í  B Y D L E N Í

Investice do nemovitostí se 
zdají být sázkou na jistotu. I v obdo-
bí realitního boomu, kdy se zdá, že je 
prakticky nemožné šlápnout vedle, 
se ale vyplatí zvážit, kam svou inves-
tici nasměrovat. Trendem součas-
nosti jsou podle expertů komerční 
nemovitosti. Proč je lepší investovat 
právě do kancelářských budov? Je-
jich výnos je výrazně vyšší než u vět-
šiny rezidenčních nemovitostí. 

Třeba komerční nemovitosti 
v Praze, Brně a Ostravě mají čis-
tý yield, tedy míru ziskovosti vzta-
ženou k nákladům, do 10 % ročně. 
U regionálních kancelářských ploch 
je to dokonce přes 10 % ročně. U re-
zidenčních nemovitostí dělá dlouho-
dobý průměr „jen“ 3 až 5,5 % ročně. 
Výhodou investic do komerčních 
nemovitostí je to, že jsou méně rizi-
kové než ty do rezidenčního bydle-
ní – hrozí totiž menší riziko kratších 

výpadků příjmů a nezaplacených pohledá-
vek, výhodou je také větší stabilita v podobě 
dlouhodobého  nájmu. 

Ale i rezidenční bydlení může být zajíma-
vou investicí. Velmi důležité je však zvolit 
správnou lokalitu – ideálně s nízkou neza-
městnaností, dostatkem pracovních příleži-
tostí nebo univerzitou na dohled kvůli po-
ptávce po studentském bydlení. Vyplácejí se 
také místa, kde se počítá s posílením hro-
madné dopravy (v Praze v okolí budoucích 
stanic metra), nebo okrajové městské části, 
které by měly být díky rozrůstání měst stále 
atraktivnější. 

Benefitem investic do rezidenčních ne-
movitostí je fakt, že vytrvale stoupají nájmy. 
Lidé hledající nájemní bydlení podle odbor-
níků z realitek nejčastěji volí malometrážní 
byty, které jsou pro pronajímatele výhodné – 
může mít totiž větší výnos kvůli nižším pro-
vozním nákladům. Obecně se pak návrat-
nost investice do rezidencí pohybuje okolo 
10 až 15 let. 
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B O H A T Í  Č E Š I  P O M Á H A J Í  S T Á L E  V Í C E

Českým podnikatelům se daří. 
A mnozí z nich si nenecháva-
jí vydělané prostředky jen pro 
sebe. Mnozí říkají, že velké zis-
ky zavazují a povinností bo-
hatých je pomáhat. Od jedno-
rázových akcí se přitom stále 
častěji posunují k dlouhodo-
bým a smysluplným projektům. 

Mezi nejštědřejší tuzemské 
filantropy patří zakladatelé 
softwarové společnosti Avast, 
Pavel Baudiš a Eduard Kučera. 
Společně založili nadační fond, 
na nějž dohlížejí jejich manžel-
ky – ročně přitom rozdělí až 75 
milionů korun. Část prostřed-
ků míří na paliativní péči, která 
je určená pacientům v pokro-
čilém nebo terminálním stadiu 
nemoci. Další peníze z Avastu 
pomáhají rodinám s dětmi se 
zdravotním znevýhodněním. 

Ústecký patriot Martin Hau-
senblas, který před 17 lety spo-
luzaložil firmu Adler vyrábějící 
reklamní textil, zase v rámci 
stipendijního fondu Rene-
sance už sedm let podporuje 
studenty z Ústeckého kraje. 
Umožňuje jim získávat vzdě-
lání a zkušenosti na zahranič-
ních univerzitách. Kvido Ště-
pánek, jenž vybudoval firmu 
Isolit-Bravo s miliardovým ob-
ratem, působí jako patron kra-

je, v němž žije a podniká – pomáhá lokální 
nemocnici i hospicům, podporuje postiže-
né děti a zvelebuje místní památky. 

Hoteliér Viliam Sivek zase vložil část 
svých prostředků do středočeského te-
rapeutického centra Modré dveře, které 
ročně pomůže zhruba 600 pacientů s psy-
chickými obtížemi. Díky penězům miliardá-
ře Dalibora Dědka z Jablotronu mají zase 
v Jablonci osvícené přechody pro chodce, 
v Praze halu pro bezdomovce. Zároveň 
v rámci Nadačního fondu Neuron podpo-
ruje také vědu.

Všichni mecenáši navazují na tradice 
Rakouska-Uherska či první republiky, kdy 
se bohaté rodiny věnovaly dobročinnosti. 
Už nyní je růst filantropie obdivuhodný – 
zatímco hrubý domácí produkt na obyva-
tele od roku 2000 do roku 2013 vzros-
tl 1,67krát, soukromé dárcovství podle 
Nadace Via narostlo ve stejném období 
2,9krát. 

F I L A N T R O P I E 

Spojení řeckých slov filein (milovat) a an-
thrópos (člověk) znamená lásku k člověku 
či lidumilnost. Výraz označuje humanistic-
ky motivovanou dobročinnost, v rámci níž 
lidé věnují peníze, zboží, čas nebo energii 
na podporu obecně prospěšných účelů. 
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Jak americký 
milionář propašoval 
hokejisty  
z Československa

George Gund III.

Příjmení Gund vám asi nic ne-
řekne. Ale nenechte se mýlit, 
Gundovi patří mezi nejbohatší 
americké rodiny. Uspěli prak-
ticky ve všem, na co kdy sáhli. 
Jmění vydělali díky pivu, kávě, 
cereáliím, sklu, bankovnictví, 
realitám, umění i sportovním 
týmům. Kromě toho patři-
li vždy k velkým filantropům. 
A úzkou vazbu měli i k naší re-
publice.

Postaral se o to George 
Gund III., který byl vášnivým 
sběratelem zlatých českoslo-
venských dukátů. Jeho sbírka 
byla výjimečná a obsahovala 
i rarity ze sérií, které měly jen 
několik kusů. Gunda lákala 
východní Evropa dlouhodo-
bě a za železnou oponu často 
vyrážel. Třeba v roli filmové-
ho producenta, sběratele sta-
rožitností nebo hokejového 
skauta některého z týmů, kte-
ré vlastnil. 

Ostatně s hokejem a fil-
my souvisí i takřka špionážní 
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historka, která se za dob so-
cialismu odehrála v Česko-
slovensku. Jednou se totiž 
George Gund rozhodl, že 
v Československu natočí film. 
Nebyl příliš dobrý, a když se 
ho na to přátelé ptali, odvětil 
jen: „Máte pravdu. Ale udě-
lal jsem to, abychom mohli 
během filmování odvézt ze 

země čtyři hokejisty.“ Tehdejší Gundovo 
dobrodružství tak připomnělo oskarový 
snímek Argo. 

George Gund zůstal České republice 
věrný. Jezdil sem až do své smrti v roce 
2013. V samém centru Prahy měl celou 
tu dobu pronajatý byt. Pamětníci vzpo-
mínají, že byl velmi příjemným společní-
kem, kterého si lidé nesmírně vážili. 

Video
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Co můžete v New 
Yorku podniknout?
Poznat New York z nebe
V průběhu vyhlídkového letu helikopté-
rou se můžete ocitnout tváří v tvář soše 
Svobody, obdivovat kultovní Empire State 
Building, perlu art deca Chrysler Building, 
majestátnost Manhattanu i rozlehlost Cen-
tral Parku. 

Na vodě v rytmu jazzu
Dopřejte si romantickou gurmánskou ve-
čeři na palubě během Bateaux New York 
Dinner  Cruise a kochejte se při tom výhle-
dem na noční Manhattan plný světel, New 
Jersey i panorama Brooklynu. Intimní kuli-

nářský zážitek umocní jazzové 
melodie, které ozvláštní atmo-
sféru i těm, kdo zvolí soukro-
mou večeři v uzavřené kajutě. 

Poznejte to nejlepší  
z Brooklynu
V nejdynamičtější čtvrti New 
Yorku můžete během půlden-
ní procházky ochutnat ty nej-
vybranější speciality celých 
Spojených států. Kulinářský 
znalec vás provede po všech 
koutech čtvrti, vy se přitom 

Video
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tel.: +420 955 541 550 
e-mail: marketa_kryslova@kb.cz 
Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1 

Dotazy a připomínky můžete do KB zaslat 
i elektronicky na e-mailovou adresu: 
mojebanka@kb.cz
www.kb.cz
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Adresa: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, 
P. O. BOX 839, Česká republika
Informační linka KB: 800 521 521, pro volání 
ze zahraničí: +420 955 559 550

můžete soustředit jen na obdivování 
a ochutnávky.

Nevynechejte  
Museum of Modern Art
Letos v březnu otevřelo muzeum 
MoMa mimořádnou expozici v přein-
stalovaném 4. patře své sbírkové gale-
rie a nabídne návštěvníkům pohled na 

350 uměleckých děl z období po roce 1960. 
Příprava výstavy trvala téměř rok a prolínají se 
v ní díla ze všech oddělení kurátorských a mu-
zejních archivů. Tato prezentace se zaměřuje 
na deset let, v nichž vzkvétalo interdiscipli-
nární umělecké experimentování. Muzeum 
chystá pravidelné reinstalace, aby postupně 
představilo celou sbírku, kterou tvoří více než 
7 000 objektů. 
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Magazín Export 
Journal v tabletech 

a na webu 
Majitelé iPadů a tabletů s operačním systémem Android si mohou magazín Export 

Journal stáhnout do svých zařízení a pohodlně v něm listovat kdykoli a kdekoli. 
Aktuální číslo najdete ke stažení zdarma na AppStore nebo Google Play po zadání 

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

Rovněž internetová verze magazínu je obohacena o interaktivní prvky. 
Počítačové zobrazení časopisu nabízí pohodlnější čtení a především 
orientaci v článcích a tématech. Internetovou edici najdete na  
www.exportjournal.cz, kde si můžete přečíst i všechna starší vydání.

Zdarma ke stažení v


