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po šestnácti letech má Komerční banka 
českého generálního ředitele. Je jím Jan 
Juchelka, který přichází z centrály mateř-
ské Société Générale. V rozhovoru pro Ex-
port Journal představil své plány a přidal 
i svůj pohled na to, jak by se měly české 
firmy prezentovat v zahraničí. 

Jednou z cest, kterou by se tuzemské 
společnosti měly vydat, je automatizace 
a robotizace. To je velmi urgentní, a to jak 
z pohledu produktivity, tak trhu práce. Pro-
to jsme se soustředili právě na toto téma. 
Investuje se méně, než by mělo, a určitě 
potřebujeme více Avastů, Tescanů, Linetů 

apod., tedy firem s vyšší přidanou hodno-
tou, které získají i globálnější věhlas než 
montovny a sklady s nízkou přidanou hod-
notou, a tedy i nízkou cenou práce. Vzdě-
lávání a aplikovaný výzkum pak musejí být 
zdrojem a živnou půdou pro tento trend, 
který by měl být systémově podporován 
strategií české vlády.

Není ale třeba podléhat skepsi – i my 
máme inovativní firmy, které se zabývají 
speciální automatizací a dělají to dobře. 
Jen se o nich tolik nepíše. Zmínit mohu 
například ZAT, UniControls nebo Bohemia 
Müller. Pozitivní je také výzkum na vyso-
kých školách a v Akademii věd. Proto vě-
řím, že se u nás v souvislosti s tzv. Průmy-
slem 4.0 blýská na lepší časy. 

V tomto vydání najdete také pohled na 
nejrychleji rostoucí světovou ekonomiku 
a možnosti, které se v ní nabízejí. Indie 
nabrala před dvěma lety pořádné tempo 
a sesadila z první pozice Čínu. Indickou 
ekonomiku přitom netáhne export, ale do-
mácí spotřeba. Tamní trh je doslova ne-
nasytný, což je i pro naše exportéry velmi 
dobré znamení. Přečtěte si, co je potřeba 
udělat, abyste v Indii uspěli i vy. 

A na závěr bych přidal tip na novou hroz-
bu v oblasti počítačových útoků. Kyberne-
tická rizika bychom určitě neměli podceňo-
vat! Experti ji označují jako „Fake President“ 
a výkonná ředitelka pro transakční a pla-
tební služby KB Jana Švábenská v rozho-
voru pro Export Journal popsala, o co jde 
a jak před tímto atakem zabezpečit firemní 
finance. I díky pomoci Komerční banky. 

Přeji vám příjemné čtení a úspěch 
v  podnikání.

Vladimír Jeřábek
Člen představenstva a vrchní ředitel, 
Distribuce – Retail a Corporate

DÁMY 
A PÁNOVÉ, 
VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI, 
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„Odhaduji, že zhruba za 
padesát let budou řídicí systé-
my již natolik inteligentní, že se 
budou zcela samy učit. Člověk 
prostě jen určí, co má stroj nebo 
linka vykonávat, například ve 
stylu použij tento materiál, vy-

T É M A  Č Í S L A

rob z něho výrobek dle uloženého výkresu 
a zabal jej do tohoto typu obalu, a řídicí jed-
notka si již sama najde cestu, jak úkol pro-
vést co nejefektivnějším způsobem,“ napsal 
vloni v rámci zamyšlení nad budoucností 
průmyslové automatizace na portálu Auto-
matizace.hw.cz Antonín Vojáček. 

Čekání na 
český Apple
Průmyslová automatizace se v České republice prudce rozvíjí. 
Vznikají tu skvělé a v zahraničí úspěšné projekty, celkově jich však 
není tolik, kolik bychom si přáli.
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Jeho vize se zdá být velmi reálná, byť, jak 
sám autor podotýká, odhadovat budoucí 
vývoj je nesmírně obtížné. A připomíná, že 
některé představy z 50. a 60. let minulého 
století o moderním bydlení a dopravě po 
roce 2000 jsou dnes často velmi úsměvné. 
Dnešní trendy automatizace a výpočetní 
techniky tehdy skoro nikdo nebyl schopen 
ani odhadnout.

Ať je to, jak chce, automatizace je ne-
smírně zajímavý a rychle se vyvíjející obor. 
Export Journal se touto problematikou za-
býval v roce 2013 a tehdy mimo jiné konsta-
toval, že firem, které se oborem automati-
zace zabývají, je v České republice hodně 
a počty prodaných produktů jdou do mili-
onů. Zároveň ale napsal, že ty nejsložitější 
hi-tech systémy, jako jsou kosmické rake-
ty, nejlepší roboty pro medicínu apod., se 
u nás nevynalézají ani nekonstruují. Česká 
republika má v tomto určité zpoždění. 

Vynálezů stále málo 
Odborníci se shodují, že se situace od té 
doby příliš nezměnila. „Obávám se, že 
v tomto ohledu ani k žádnému výraznému 
posunu nedojde. Pokud by se objevila něja-
ká takto pokroková společnost, v dnešním 
světě se ihned dostane do hledáčku mezi-
národních korporací a dojde k její akvizici. 

T É M A  Č Í S L A

Takže ve finále stejně nebude Čechy vlast-
něna,“ říká Antonín Felber, předseda před-
stavenstva UniControls. Michael Šebek, 
profesor kybernetiky na ČVUT, vedoucí 
katedry řídicí techniky na Fakultě elektro-
technické (FEL) a oddělení Kyberneticko-
-fyzikálních systémů na Českém institutu 
informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), 
je rovněž přesvědčen, že k žádné zásadní 
změně nedošlo. Hi-tech produkty u nás po-
dle něj vznikají, ale většinou jde o dílčí věci, 
které se sice ve světě uplatňují, ale bývají 
schované, protože jsou zejména v podo-
bě součástek. „Čekáme na český Apple či 
Teslu,“ říká profesor Šebek. A doplňuje, že 
vynálezů je u nás stále málo a Česká re-
publika je pořád především montovnou. 
Jsme sice výrobcem kvalitních produktů, 
ale s nízkou přidanou hodnotou. S tím pak 
podle něj souvisejí nízké platy a následně 
také fakt, že se u nás stále nedostatečné 
množství mladých nejnadanějších mozků 
na startu kariéry rozhoduje pro techniku.

Velmi zajímavé je ovšem jeho vysvětle-
ní této skutečnosti. Podle něj si za to to-
tiž firmy mohou samy. „Pokud by podniky 
vyráběly inovativnější, zajímavější a kva-
litnější produkty, byly by schopné své 
zaměstnance lépe platit, a zájemci by se 
k nim jen hrnuli,“ je přesvědčen Michael 
Šebek. Samozřejmě připouští, že lidí na 
dělnické profese je nedostatek, ale v tom-
to případě podle něj nemá smysl, aby na-
příklad stát začal vyvíjet nějaké horečné 
podpůrné aktivity. Lze totiž očekávat, že 
tyto profese v blízké budoucnosti zasta-
nou roboti. „Vzpomeňme nedávného pří-
kladu, kdy bylo na přání jedné firmy s vel-
kou slávou oznámeno otevření učebního 
oboru horník. Ovšem ještě než se stačili 
první chudáci vyučit, firma zkrachovala. 
Za to by zasloužil někdo popravit,“ s nad-
sázkou dodává profesor Šebek.

Automatizace je 
nesmírně zajímavý 
a rychle se vyvíjející 
obor. 
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Mimo střední proud
I přes všechno, co zaznělo výše, 
se v České republice najdou 
zajímavé, inovativní a exportně 
úspěšné firmy. Antonín Felber 
vysvětluje, že se pohybují pře-
devším v oblasti, kterou nelze 
označit za „střední proud“. Ve 
světě se tedy daří společnos-
tem, které se zabývají speci-
ální automatizací. Například 
příbramský ZAT, který vyvíjí, 

vyrábí a instaluje mimo jiné řídicí systé-
my jaderných elektráren, v loňském roce 
v září dokončil dva velké projekty pro te-
pelné elektrárny Empalme I a Empalme II 
v Mexiku. 

Dalším příkladem je zmiňovaná pražská 
firma UniControls, která vyvíjí a vyváží do 
celého světa speciální automatizaci urče-
nou pro řízení kolejových vozidel. Zajíma-
vým projektem z oblasti energetiky je také 
řídicí systém zauhlování v elektrárně TES-3 
v mongolském Ulánbátaru, který  nedávno 
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dokončila společnost Bohemia 
Müller.

Společnost Proteco vloni insta-
lovala řízení linky pro obrábění že-
lezničních náprav a montáž dvou-
kolí ve výrobním závodě kazašské 
společnosti RWS Wheelset. Řídi-
cí systémy jsou od firmy Siemens, 
ale vizualizaci zajišťuje český soft-
ware Reliance. A stejná firma má 
za uplynulý rok na svém kontě další 
významný projekt: řízení sladovny 
Gladfield Malt sídlící nedaleko měs-
ta Christchurch na Novém Zélandu. 
„Čeští inženýři tedy pracují oprav-
du po celém světě,“ dodává k tomu 
Petr Bartošík, šéfredaktor speciali-
zovaného časopisu Automa.

Špičková pracoviště
A netýká se to pouze firem. Platí, 
že Česká republika dosahuje vý-
borných výsledků jednak v oblas-
ti teorie řízení a jednak v oblasti 
umělé inteligence. Výzkum v této 
oblasti probíhá na vysokých ško-
lách i v Akademii věd, za zmínku 
stojí zejména práce profesorů Mi-
chala Pěchoučka nebo Vladimíra 
Maříka z ČVUT v Praze. Výsledky 
se uplatňují například při řízení do-
pravy, ve vojenství, v komunikační 
technice, ale čím dál více pronikají 
i do průmyslové automatizace.  

Dále je to obor strojového vní-
mání, kam patří i systémy strojové-
ho vidění a zpracování obrazových 
informací. V České republice v této 
oblasti existuje celá řada špičko-
vých pracovišť. Například na kon-
ferenci Digital Innovation Forum 
(DIF), která se konala letos v květ-
nu v Amsterdamu, představova-

li pracovníci Ústavu teorie automatizace 
a informace AV ČR výsledky evropského 
projektu ALMARVI. Jeho cílem bylo vyvi-
nout účinné a cenově výhodné prostředky 
pro masivní zpracování velkého množství 
obrazových informací. Jak vysvětluje Petr 
Bartošík, systém může najít důležité uplat-
nění například v asistenčních systémech 
automobilů: umožní rozlišit chodce, kteří 
se pohybují směrem k vozovce, od chodců 
jdoucích jiným směrem. 

Je třeba také zmínit obor autonomních 
záchranných robotů. Například na letoš-
ním veletrhu Amper a loni na MSV v Brně 
získal zlaté medaile systém ATEROS, tedy 
autonomně teleprezenční robotický sys-
tém, vyvinutý na VUT v Brně. Jde o systém 
pro autonomní nebo supervizorovaný prů-
zkum člověku nedostupných či nebezpeč-
ných oblastí a pro měření parametrů pro-
středí skupinou mobilních robotů.

A zmiňme ještě jeden skvělý úspěch. 
Zhruba před dvěma měsíci proběhl ve 
francouzském Toulouse velký kongres 
IFAC (International Federation of Auto-
matic Control). Kongres se koná jednou 
za tři roky a zúčastní se ho na 4 000 lidí 

Při pohledu na 
překotný vývoj oboru 
automatizace je více 
než logické klást si 
otázky týkající se 
budoucnosti tohoto 
oboru. 
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z celého světa. Jedna z nejpres-
tižnějších cen, které jsou na něm 
udělovány, nese název Industrial 
Achievement Awards. Tedy cena 
za to nejlepší, co v minulém ob-
dobí v tomto oboru v průmyslu na 
celé zeměkouli vzniklo. Je to mi-
mořádně prestižní věc. Letos ji za 
vývoj a aplikaci pokročilých me-
tod řízení pro automobilové hnací 
soupravy a produktizaci softwaru 
OnRAMP Design Suite získala fir-
ma Honeywell. Ale hrdí můžeme 
být i my, protože kromě jednoho 
profesora z kalifornské univerzity 
v Berkley byli všichni členové ví-
tězného týmu absolventy pražské 
katedry řídicí techniky na FEL (více 
o FEL viz v boxu).

Chce někdo zlého robota?
Při pohledu na překotný vývoj 
oboru automatizace je více než 
logické klást si otázky týkající se 
budoucnosti tohoto oboru. Podle 
Petra Bartošíka nás v souvislosti 
s tzv. čtvrtou průmyslovou revo-
lucí, jinak také Průmysl 4.0, čeká 
rozšiřování možností komunikace 
a pronikání internetu až na nejnižší 
úrovně řízení. To podle něj zásad-
ně změní charakter výroby, proto-
že to, co si dnes podnik zajišťuje 
vlastními silami, bude stále častěji 
poptávat jako službu na internetu.

„Podívejme se, jak například 
mění oblast taxislužby aplikace 
typu Liftago. Jako zákazník nemu-
sím volat dispečink, ale v aplikaci 
se podívám, kde jsou nejbližší taxí-
ky a kdy mohou být přistaveny, jejím 
prostřednictvím si můžu taxi objed-
nat, a dokonce i zaplatit. Domní-

T É M A  Č Í S L A

V oblasti automatizace v České republi-
ce existuje relativně hodně zajímavých 
start-upů. Například v roce 2014 vznikla 
společnost Eledus, která vyvíjí a vyrábí 
rentgenové přístroje pro nedestruktivní 
kontrolu elektrotechnických součástek, 
odlitků, výlisků, svarů apod. Pomocí těch-
to rentgenových přístrojů mohou podniky 
sledovat a zajišťovat potřebnou kvalitu vý-
roby. Přístroj pro kontrolu kvality produkce 
společnost Eledus dodávala mimo jiné fir-
mě Continental, přístroj pro rentgenování 
kvality osazování elektroniky zase společ-
nosti Y Soft. Společnost Eledus poskytla 
firmě Meomed vybavení RTG komory, a to 
rentgenovým systémem 225 kV včetně 
kompletní elektroinstalace.

Mimořádně zajímavým projektem je 
rovněž start-up Neuron Soundware. Spo-
lečnost vytváří technologii na bázi umělé 
inteligence, která je schopná díky rozsáhlé 
neuronové síti rozumět zvukům a pomocí 
zvukových a vibračních signálů následně 
odhalovat různé odchylky a poruchy ve 
strojích. To je využitelné například v au-
tomobilovém průmyslu, provozovatel se 
například včas dozví, že stroj bude po-
třebovat odstávku kvůli opravě. Neuron 
Soundware má dnes na kontě ocenění Vo-
dafone Nápad roku, finanční podporu od 
investiční společnosti J&T Ventures a také 
spolupráci s německými giganty Deutsche 
Bahn či Siemens.

S T A R T - U P Y
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K A T E D R A  M Á  V E  S V Ě T Ě 
Z V U K

Katedra řídicí techniky na Fakultě elektro-
technické při ČVUT, kterou vede světově 
uznávaný a často citovaný odborník na te-
orii a algoritmy automatického řízení pro-
fesor Michael Šebek, patří ve svém oboru 
mezi nejlepší v Evropě. Tři čtvrtiny jejích 
příjmů přichází z průmyslových a výzkum-
ných projektů. Katedra zaměstnává cizince 
z celého světa, ti vloni tvořili třetinu všech 
zaměstnanců. Pracovním jazykem je ang-
ličtina. Jako učitele zaměstnává i špičko-
vé inženýry z různých firem (Honeywell, 
Porsche, Siemens), významné výzkumníky 
z Akademie a profesory ze zahraničí (Tou-
louse, Southampton). Na svém kontě má 
úspěšné projekty pro významné firmy, na-
příklad Škodu Auto, Porsche atd.

vám se, že podobný vývoj nás čeká 
i v průmyslové výrobě, i když zde je 
to trochu složitější než jet z místa 
A do místa B,“ říká Petr Bartošík.

Michael Šebek si kromě toho, 
že lidé zmizí ze spousty tradičních 
povolání, myslí, že se průmysl vrátí 
ze zemí třetího světa zpět. Hlavní 
roli budou hrát především malé 
továrny, vyrábět se bude na míru. 
„Zákazník si na internetu sestaví 
sako a odpoledne mu ho přivezou,“ 
popisuje profesor Šebek. Za dva-
cet let budou podle něj běžné ko-
lony aut bez řidičů, dálnice budou 
mít několikrát větší propustnost.

Šéf katedry řízení na FEL se za-
mýšlí i nad potenciálními riziky, 
která by mohla vzniknout v sou-
vislosti s působením umělé in-
teligence. „Někdo říká, že přece 
nikdo nebude chtít zlého robota. 
Jiní tvrdí, že tenhle problém stej-
ně nastane až za sto let, takže teď 
není třeba se tím zabývat. V kaž-
dém případě je mimořádně těžké 
odhadnout budoucí vývoj, proto-
že v souvislosti s Průmyslem 4.0 
je třeba očekávat totální digitali-
zaci,“ domnívá se profesor Šebek. 
Velkou chybou je podle něj fakt, že 
se budoucími dopady na společ-
nost u nás prakticky nikdo neza-
bývá. Naopak v Německu vzniká 
spousta projektů. I v České repub-
lice se snad blýská na lepší časy, 
například Technologická agentura 
ČR nedávno vypsala grant na pro-
jekt řešení problémů souvisejících 
s technikou. Z legislativního hle-
diska se problematikou údajně za-
čal zabývat poslanec Ivan  Gabal.

Michael Šebek je přesvědčen, že je 
v této věci nutná podpora ze strany státu 
i odborníků. Čím dál důležitější roli by měly 
hrát humanitní obory, například etika. Si-
tuací, jako je nehoda aut bez řidičů a s tím 
související obtížně řešitelné právní a etické 
otázky, totiž bude s velkou pravděpodob-
ností přibývat. 
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Jste prvním Čechem ve vedení Ko-
merční banky od její privatizace v roce 
2001. Před vámi banku vedli čtyři Fran-
couzi. Co to pro vás osobně znamená? 
Je to pro mě velká čest, že jsem zpátky 
v Komerční bance a mohu navázat na po-
zitivní změny, kterými tato banka v po-
sledních letech prošla. Zároveň však cítím 
velký závazek a zodpovědnost z dalšího 
rozvoje a posilování Komerční banky, kte-
rá tradičně patří mezi nejvýznamnější ban-

Komerční banka má po 16 letech českého předsedu představenstva 
a generálního ředitele. Letos v srpnu byl do těchto funkcí jmenován 
Jan Juchelka, který posledních několik let strávil v centrále mateřské 
banky Société Générale (SG). Zeptali jsme se proto na jeho plány 
ve vedení Komerční banky, na její další směřování a také na jeho 
zkušenosti, které získal v zahraničí.

kovní domy v České republice. 
Jsem velmi rád, že takto je Ko-
merční banka vnímána i v cen-
trále Société Générale. Je to 
velmi významná součást celé 
skupiny SG. 

Pět let jste pracoval v Paříži 
pro Société Générale. Jak vás 
tamní působení ovlivnilo a jaký 
byl návrat do Prahy? 
V Paříži jsem měl na starosti 
korporátní klienty z velmi roz-
manitého regionu střední a vý-
chodní Evropy, Středního vý-
chodu a Afriky. Od Ruska přes 
rozvíjející se státy východní 
části Evropské unie, včet-
ně České republiky, Turecka, 
arabské země až po celou Afri-
ku. Byla to pro mě velká škola, 
protože jsem musel komuniko-
vat a jednat s klienty a kolegy 
z různých zemí a s rozdílným 

Jan Juchelka: 
Budeme dále 
podporovat české 
firmy a český export

To, co nás zásadně 
odlišuje od konkurence,
je naše začlenění do
globální slupiny SG.
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klienty je polovina velkých fi-
rem a třetina společností z ob-
lasti small business. Jednou 
z hlavních priorit pro mě bude, 
abychom nabízeli korporátním 
klientům ty nejlepší služby na 
českém trhu. 

Nesmím přirozeně zapo-
menout ani na to, že Komerč-
ní banka hraje dominantní roli 
i v oblasti exportu a jeho finan-
cování. To, co nás zásadně od-
lišuje od konkurence, je naše 
začlenění do globální skupiny 
SG, které je pro naše klien-
ty zárukou, že jim pomůžeme 
s exportem a jeho financová-
ním prakticky po celém světě. 

Jak by se měly české firmy pre-
zentovat v zahraničí?
Určitě by se měly prezentovat 
sebevědomě. Z mé zkušenos-
ti jsou české výrobky ve světě 
hodnoceny jako velmi kvalitní 
a rozhodně není důvod k žád-
nému podceňování. Ostatně 
mohu to dokreslit zajímavou 
historkou, kterou jsem zažil pří-
mo ve Francii.

S francouzskými a anglic-
kými kolegy jsme prezento-
vali své služby jedné tradiční 
a významné francouzské spo-
lečnosti. Poté, co jsme odpre-
zentovali oficiální část, jsem 
se majitelky zeptal, jak je spo-
kojena se škodovkami, které 
jsem viděl zaparkované před 
centrálou firmy. Její reakce 
mě potěšila: „Vy jste z České 
republiky? Pro mě je Česká re-
publika záruka  kvality. Žádná 

kulturním a společenským zázemím. Jsem velmi rád, 
že jsem měl možnost získat tuto neocenitelnou zku-
šenost.

Jaká je vaše představa o dalším směřování Komerční 
banky? 
Komerční banka bude dále pokračovat ve svém mo-
delu univerzální banky, tedy banky pro občany, podni-
katele, malé a střední podniky a také pro velké firmy. 
Několik let v řadě posilujeme svoji pozici v občanském 
segmentu a jsme klíčovou bankou v obsluze českých 
korporátních klientů ve všech segmentech a tuto po-
zici si budeme chtít udržet a dále ji posilovat. Našimi 
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jiná auta než škodovky neřídíme. Vnímám 
tak české výrobky obecně.“ 

Tato spontánní reakce jen dokresluje 
fakt, že české společnosti mají tradičně 
a dlouhodobě silný zvuk v zahraničí. 

Jak se stavíte k otázce přijetí eura? 
Všichni vědí, že česká ekonomika je již 
nějakou dobu připravena na přijetí eura. 
Případné přijetí eura je ryze politické roz-
hodnutí. 

Kde jsou silné a kde naopak slabé stránky 
české ekonomiky? 
Silnými stránkami jsou flexibilita, schop-
nost přizpůsobit se změnám na trhu, silná 
proexportní orientace, schopnost uspět na 
zahraničních trzích. Za slabou stránku čes-
ké ekonomiky považuji například nízkou 
mobilitu pracovní síly.

Je dobře, že se česká ekonomika opírá 
o automobilový průmysl? Není to riziko? 
Jsem hrdý na to, že česká auta mají dob-
rý zvuk v zahraničí. Podíl automobilového 
sektoru na průmyslové výrobě je podle 
Sdružení automobilového průmyslu zhruba 
čtvrtinový. Ačkoliv jde tedy o jeden z hlav-
ních motorů české ekonomiky a českého 
exportu, myslím si, že celá struktura naší 
ekonomiky je dostatečně robustní a silná 
na to, aby zvládla případná rizika. 

Nakolik pomáhají české ekonomice do-
tační programy? 
Schopnost využít dotační programy pod-
poruje českou ekonomiku. Jejich hlavní 
přínos, zejména u tzv. evropských dotací, 
vidím především ve zlepšování infrastruk-

tury. Fungující a kvalitní infrastruktura má 
pozitivní efekt na českou ekonomiku. Nic-
méně z dlouhodobého hlediska by dotace 
neměly být hlavním tahounem ekonomic-
kého růstu. 

Komerční banka nabízí pomoc při čerpání 
dotací. Jak konkrétně?
Dotační servis poskytujeme už skoro pat-
náct let. Od roku 2003 Komerční banka 
profinancovala více než 5 200 projektů 
v objemu 54 miliard korun. Ve všech regio-
nech jsou naši specialisté schopni poskyt-
nout servis spojený s vyhledáním vhod-
ných dotací, zpracováním žádosti o dotaci, 
navržením financování včetně využití zvý-
hodněných úvěrových a záručních pro-
gramů. Těchto zvýhodněných úvěrů jsme 
ve spolupráci s evropskými finančními in-
stitucemi poskytli přes 800, což je vůbec 
nejvíce na českém trhu. 

Jaký je váš pohled na regulaci obecně a co 
znamená pro korporátní klientelu?
Stávající regulace zásadně nesnížila schop-
nost českých bank podporovat korporátní 
klientelu a české exportéry. Nové regula-
ce přirozeně vytvářejí nové požadavky, což 
banky nutí investovat značné částky, na-
příklad nejnověji na ochranu osobních dat. 

Je potřeba vnímat, že bankovnictví je 
historicky poměrně silně regulovaným od-
větvím. Přirozeně je potřeba dbát na to, aby 
banky měly dostatek kapitálu, likvidity, aby 
celý finanční sektor byl stabilní. Nicméně 
některé nové regulace implementované po 
poslední světové finanční krizi zašly v ně-
kterých případech tak daleko, že jsou ve 
vzájemné kontradikci. 
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Indie otevírá 
exportérům náruč
Nejrychleji rostoucí světová ekonomika posledních tří let 
s optimistickým výhledem do budoucna, řadou zajímavých 
exportních příležitostí, ale i složitým podnikatelským prostředím.  
To je současná Indie. 

V roce 2015 nabralo hos-
podářství druhé nejlidnatěj-
ší země světa vysoké obrátky 
a vystřídalo na čele ekonomic-
kého žebříčku Čínu. „Ekono-

mika roste především díky zvyšujícímu se 
počtu obyvatel, jejich životní úrovně a vý-
sledné rostoucí domácí poptávce,“ říká 
Milan Touš, ekonomický rada Zastupi-
telského úřadu ČR v Indii. Představitelé 
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 Mezinárodního  měnového fondu 
(MMF) doplňují, že růst indické 
ekonomiky odráží rovněž přízni-
vý vývoj zahraničního obchodu, 
ale i menší míru zranitelnosti vůči 
externím šokům. „Lze očekávat, 
že bez ohledu na vývoj světového 
hospodářství si Indie vysoké tem-
po růstu udrží,“ podotýká Milan 
Touš. MMF jeho slova potvrzuje. 
Střednědobý hospodářský výhled 
země je podle jeho analytiků pozi-
tivní, s tím, že by se tempo růstu 
mohlo vyšplhat až k osmi procen-
tům hrubého domácího produktu 
(HDP). A to za předpokladu, že se 
podaří ekonomiku podpořit vhod-
nou kombinací strukturálních refo-
rem s odpovídající fiskální a mone-
tární politikou (více viz box Potřeba 
reforem a slabá místa).

Exportéři mají zelenou
Motorem růstu ekonomiky není na 
rozdíl od řady jiných rychle rostou-
cích zemí export, ale domácí spo-
třeba. Jak upozorňuje portál Bu-
sinessinfo.cz, na obchodním účtu 
platební bilance země tedy svítí 
výrazné minus, kolem 100 miliard 
dolarů ročně. To mimo jiné zna-
mená, že se tam světoví exportéři 
ve srovnání s domácí konkurencí 
velmi dobře prosazují. Indickým 
firmám se tím pádem na zahranič-
ních trzích buď tolik nedaří, anebo 
se prozatím spokojí s rychle ros-
toucí domácí poptávkou. A tento 
s nadsázkou řečeno nenasytný trh 
skýtá českým vývozcům velké pří-
ležitosti.

Jednou z nich je průmyslová 
automatizace, která je zároveň 

hlavním tématem tohoto vydání Export 
Journalu. Jak totiž vysvětluje Milan Touš, 
indický průmysl se na HDP země podle od-
hadů podílí pouze z přibližně 16 procent. 
Vláda si stanovila ambiciózní cíl  navýšit 

Příklad do určité 
míry nevyužitého 
potenciálu – dosud 
málo prozkoumaná 
oblast dodávek pro 
zdravotnictví.
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jeho podíl na 25 procent, a nahradit 
tak velký objem dovozů domácí pro-
dukcí. „Proto všemožně podporuje 
domácí průmysl. Při zadávání velkých 
zakázek preferuje zahraniční dodava-
tele, kteří jsou ochotní technologicky 
spolupracovat s indickými průmyslo-
vými podniky a alespoň částečně do-
dávanou produkci vyrábět v Indii,“ říká 
ekonomický rada. Jenže aby indické 
firmy dokázaly z mezinárodního hle-
diska posílit svou konkurenceschop-
nost, nemohou podle něj donekoneč-
na spoléhat na levnou pracovní sílu. 
„Jednou z cest zvyšování technologic-
ké úrovně, a tím i konkurenceschop-
nosti, je tedy automatizace průmyslu,“ 
tvrdí Milan Touš.

Už dnes se v teritoriu daří českým 
dodavatelům průmyslových strojů 
a strojních zařízení. Jedním z nich je 
výrobce papírenských strojů Papcel, 
v jehož nabídce se objevují i technolo-
gie a řešení z oblasti průmyslové auto-
matizace. V Indii má úspěch také česká 
společnost Gearspect Group, která do-
dává stroje používané při výrobě ozu-
bených kol a měřicí stroje na ozubení 
kol. Na jihu Indie ve městě Belgaum byl 
v loňském roce oficiálně založen spo-
lečný podnik Galaxy Tajmac za účasti 
české společnosti Tajmac-ZPS. 

Doprava, energie, potraviny…
„Optikou silných českých exportních 
odvětví lze mezi jednotlivými sektory 
vyzdvihnout například železniční do-
pravu, která bude rozhodně dál hrát 
významnou roli ve vládních plánech 
rozvoje infrastruktury,“ říká ekonomic-
ký rada. Přepravní kapacita drah je sice 
podle něj obdivuhodná (vloni to bylo 
přes osm miliard cestujících), přesto 

P Ř Í L E Ž I T O S T I  
P R O  V Ý V O Z C E

1. Oblasti související s růstem 
počtu obyvatel, koupěschopné 
střední příjmové třídy a s rozvo-
jem měst 
Rozvoj infrastruktury, energetiky, 
potravinářství a zemědělství, čis-
tých technologií, automobilového 
průmyslu

2. Indie coby regionální velmoc 
Posílení schopnosti a kapacit 
v obranné oblasti modernizací 
ozbrojených složek

3. Silné sektory ekonomiky, které 
budou nadále velkým odběrate-
lem kapitálového zboží 
Stroje a strojní zařízení, například 
textilní průmysl

4. Další významné obory 
Automobilový průmysl, výroba lé-
čiv, strojírenství a petrochemie

nedostatečná, protože například 
jízdenky na dálkové spoje je nutné 
kupovat s několikatýdenním před-
stihem. Roste také poptávka po le-
tecké dopravě.

Země zatím nedokáže zabezpe-
čit zcela spolehlivé dodávky elek-
trické energie a například rozvodná 
síť si vyžádá další investice. Vláda 
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Růst poptávky zejména 
střední třídy umožňuje ve stále 
větší míře dovoz „západních“ 
potravin a nápojů, například 
sýry nebo vína a další alkoho-
lické nápoje. Současně s pláno-
vaným rozvojem těžby uhlí se 
nabízejí příležitosti pro dodava-
tele důlních technologií atd.

Jako příklad do určité míry 
nevyužitého potenciálu Mi-
lan Touš uvádí především ob-
last minipivovarů, dále solární 
energie, která má v součas-
nosti v zemi doslova zelenou, 
také automobilový průmysl 
s velkým hladem po moderních 
technologiích, incomingová 
turistika a rovněž dosud málo 
prozkoumaná oblast dodávek 
pro zdravotnictví. 

V Z Á J E M N Á  H O S P O D Á Ř S K Á  S P O L U P R Á C E  I N D I E  A  Č R

Indie patří k nejdůležitějším obchodním partnerům České republiky v Asii a je prioritní 
zemí z hlediska exportní strategie ČR. Obrat vzájemného obchodu v posledních letech 
neustále roste. Příjemný pohled ukazuje i struktura vývozu. Převažují v ní totiž výrobky 
s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou automobilové motory, části a součásti motorových 
vozidel, nákladní automobily, průmysloví roboti, obráběcí stroje a centra obráběcích 
strojů, optické přístroje a nejrůznější elektronické přístroje. 

 Vývoz Dovoz Obrat Saldo

2012 12 804 11 662 24 467 1 142

2013 10 987 12 558 23 545 −1 571

2014 12 313 15 060 27 373 −2 747

2015 13 446 16 587 30 033 −3 141

2016 15 229 17 901 33 129 −2 672

Zahraniční obchod ČR s Indií (v mil. CZK)

chce zároveň pokračovat ve výstavbě tepelných elek-
tráren, v rozvoji jaderné energetiky i v podpoře využí-
vání obnovitelných zdrojů. 

Zdroj: BusinessInfo.cz, 
Poznámka: Hodnoty za rok 2016 jsou ve vzájemném obchodu historickými rekordy 
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Obchodní zástupce 
je nutnost
Exportéři se ovšem musejí připra-
vit na to, že podnikatelské pro-
středí země je často velmi složité 
a Indie se navzdory snahám vlá-
dy premiéra Módího v žebříčcích 
„Ease of Doing Business“ stále 
umísťuje na nelichotivých zad-
ních příčkách. V regulačním rám-
ci země není snadné se vyznat 
a výklad pravidel ze strany kom-
petentních úřadů se od našeho 
může lišit. Ani komunikaci s úřady 
není jednoduchá.

Teprve letos v červenci byla 
zavedena jednotná nepřímá daň 
ze zboží a služeb GST (Goods 
and Services Tax), více viz rubri-
ku Koktejl. Díky tomu se začala 
dramaticky měnit situace rozdro-
beného trhu s různými daňový-
mi pravidly a sazbami nepřímých 
daní určovanými v rámci vysoce 
rozvinutého fiskálního federalis-
mu jednotlivými svazovými stá-
ty. Některé rozdíly však budou 
 přetrvávat.

Milan Touš zdůrazňuje, že pro-
to mají úspěšné české firmy v Indii 
schopné místní obchodní zástup-
ce a zaměstnance. „Jejich znalost 
složitého prostředí je pro úspěch 
v zemi klíčová. Mají obecně lepší 
předpoklady pro obchodní jedná-
ní a pro proniknutí do často slo-
žitého přediva osobních vztahů 
v této pro nás relativně vzdálené 
a cizí kultuře,“ vysvětluje ekono-
mický rada a dodává, že je záro-
veň nezbytné do země často ces-
tovat a obchodní zastoupení mít 
pod kontrolou.

P O T Ř E B A  R E F O R E M 
A  S L A B Á  M Í S T A

Od nástupu premiéra Nárendry Módího v květ-
nu 2014 Indie jasně deklaruje, že hodlá usilovat 
o postavení supervelmoci. Nové vládě se daří 
oslabovat dlouhodobé neduhy, jako je inflace 
a deficit běžného účtu. Kabinet provádí řadu 
ekonomických reforem, z nichž asi nejvýznam-
nější je rozsáhlý koncept nazvaný „Make In In-
dia“. Jedním z jeho hlavních cílů je umožnit vznik 
dostatečného množství pracovních příležitostí. 
Jak totiž v rozhovoru pro Trade News vloni uvedl 
Paul Milon, investiční specialista hongkongské 
kanceláře BNP Paribas Investment Partners, po-
lovina indické populace je mladší 25 let a pra-
cujících je dvakrát více než těch, kteří nejsou 
ekonomicky aktivní. Je přitom vysoce pravdě-
podobné, že v příštích 25 letech se tento poměr 
bude zlepšovat. To ovšem podle Milona zname-
ná, že ekonomika musí nabídnout dostatek pra-
covních míst. A právě program „Make In India“ 
by měl změnit tradiční situaci, kdy Indie v uply-
nulých obdobích v průmyslu či obecněji ve výro-
bě zaostávala. Dalším důležitým cílem programu 
je mimo jiné zjednodušení podnikání, nalákání 
zahraničních investorů tak, aby se země mohla 
stát „dílnou světa“.  

Naréndra Módí, indický premiér

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



„Otevřít dveře do nového export-
ního teritoria zabere roky práce. Hledá-
me partnery, kteří sdílejí stejnou filozo-
fii jako my – nejen prodávat, ale také 
poskytovat servis. A to chce čas i tro-
chu štěstí,“ říká Igor Láník ml., výkon-
ný ředitel firmy LANIK. Ta se zaměřuje 
hlavně na výrobu a prodej pěnových 
keramických filtrů používaných ve slé-
várenství a dalších průmyslových obo-
rech. Kromě toho podnik z jihomorav-
ských Boskovic vyrábí žáruvzdornou 
keramiku pro slévárenské aplikace. 
Export přitom činí 90 % obratu firmy.

Prosadit se 
ve slévárenství je těžké

Jaké byly vaše exportní začátky?
Podobně jako jiné firmy, které 
vznikaly v 90. letech na zelené 
louce, jsme neměli žádné zkuše-
nosti, rozhled ani představy. Zato 
jsme měli štěstí, že jsme nepode-
psali žádnou omezující smlouvu 
o zastoupení. Kontakty v zahraničí 
jsme budovali postupně. Největší 
změna přišla s naším současným 
obchodním ředitelem Petrem Bo-
háčkem, který se exportu systema-
ticky věnoval a krok za krokem mě-
nil naši obchodní strategii – místo 
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na prodejní jsme se začali ori-
entovat na technicko-prodejní 
zastoupení. Chtěli jsme, aby 
firmy v dané zemi nejen prodá-
valy, ale zároveň poskytovaly 
i servis pro koncové zákazníky. 
To je model, kterého se držíme 
dodnes. 

Slévárenství je konzervativní 
obor. Jak těžké je prosadit se 
v něm na globální úrovni? 
Šlo to velmi pomalu. Začínali 
jsme Evropou a posléze přidá-

S  F I R M O U  L A N I K  J S M E 
O D  S A M É H O  P O Č Á T K U

Společnost LANIK dlouhodobě spolupracuje s Ko-
merční bankou. „S firmou LANIK jsme v podstatě od 
samých začátků podnikání. Vše začalo ještě v době, 
kdy se nejednalo o firmu. A stále máme nadstan-
dardní vztahy,“ říká Petr Palbuchta, manažer pro fi-
remní klienty z brněnské pobočky Komerční banky. 
„I přes svou velikost si LANIK stále udržuje atmosfé-
ru rodinné firmy, která navíc neustále inovuje výro-
bu i své portfolio. To ji řadí k významným výrobcům 
minimálně v evropském kontextu,“ dodává  manažer. 

V průběhu let se Komerční banka podílela na běž-
ném provozním financování firmy, podpořila formou 
investičních úvěrů výstavbu výrobního areálu v Bo-
skovicích a zajistila též financování nákupu nových 
technologií. 

„LANIK má u nás možnost profinancování pro-
středků dle potřeby v různých měnách, využívá 
rovněž produkty Trade Finance podporující export, 
například dokumentární inkaso, a také bankovní zá-
ruky,“ uvádí Petr Palbuchta s tím, že společně prošli 
jak růstovým obdobím, tak i horšími chvílemi během 
krize. Vše ale zvládli se ctí. „Věřím, že podpora kli-
enta ve všech vývojových cyklech je základem dlou-
hodobé a oboustranně výhodné spolupráce,“ uzaví-
rá manažer z brněnské pobočky.

vali další teritoria. Slévárenství je totiž nejen poměrně 
konzervativní, ale navíc je to také uzavřený trh, na kte-
rém neoslovujete retailovou klientelu třeba reklamou 
apod. 

Kam v současnosti vyvážíte? 
Všude, kde funguje slévárenský byznys. Nejvíce do 
Evropské unie, v níž jasně vede Německo. Velkým tr-
hem je pro nás také Indie, což je jediné teritorium, kde 
máme přímé obchodní zastoupení. Snažíme se, aby 
žádná oblast příliš nepřevažovala, to by pro firmu bylo 
svazující.

LANIK má 
u KB možnost 
profinancování 
prostředků dle 
potřeby v různých 
měnách.

Igor Láník ml.
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Světové mocnosti v poslední době zažívají silné politické 
turbulence. Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa se 
zamýšlí nad tím, co všechno by měla Česká republika udělat, aby 
dokázala zvládnout případné obtíže.

Čekat, nebo  
zlepšovat? Reformám 
neunikneme

Evropská ekonomika, 
včetně zemí eurozóny, posiluje 
a zrychluje. V prvním čtvrtletí 
dosáhl růst HDP eurozóny 0,6 
procenta ve srovnání s před-
chozím čtvrtletím, což je dru-

hý nejlepší výsledek za poslední roky. Na 
tomto solidním růstu se společně podílí 
zahraniční obchod, průmyslová výroba, 
stejně jako slušná spotřebitelská nálada 
na domácím trhu a chuť utrácet. Pozitivní 
jsou i odhady budoucího vývoje společně 
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se zlepšující se situací na trhu 
práce, i když regionální neza-
městnanost zůstává jedním ze 
strukturálních problémů ně-
kterých zemí eurozóny.

Jak probudit Česko
Celkově ČR z ekonomického 
i politického hlediska čerpá 
a těží z příznivého vývoje pře-
devším v EU a analytici v sou-
časné chvíli nesignalizují žád-
nou významnou krizi. Nicméně 
je třeba připomenout, že eko-
nomické krize přicházejí bez 
varování. Ať už vývoj evrop-
ské ekonomiky půjde jakkoli, 
a přejeme si samozřejmě, aby 
šel dobře, hospodářským vítě-
zem vždy budou země s inova-
tivním potenciálem, s novými 
a moderními řešeními, která 
budou umět cíleně nabízet na 
světovém trhu. Vnímejme tedy 
svět jako příležitost, spíše než 
omluvu pro naše vlastní chyby.

Jak probudit Česko, ptá se 
provokativně svou nedávno 
publikovanou knihou David 
Klimeš. Česká společnost za-
žívá od roku 1989 nejúspěš-
nější a nejsvobodnější ob-
dobí své historie. Dosavadní 
sociální a ekonomický model 
však nevyhnutelně krachuje. 
Mylně si namlouváme, píše 
Klimeš, že za vše mohou ne-
schopní politici, a snažíme 
se je nahradit novými a neo-
koukanými. Za politickými 
krizemi ve skutečnosti číhá čím 
dál jasnější úpadek dosavad-
ního polistopadového konsen-

zu. V závěru knihy autor vypočítává nutné 
reformy. Ve výčtu jich představuje zhruba 
640. Takový je počet svalů na kostře. 

Pro strach má mít člověk uděláno, říká 
lidová moudrost. Co však máme mít udě-
láno, to už lidová moudrost neříká. Na to 
musíme přijít sami. Prvním úkolem musí 
být odhodlání věci měnit, dívat se dopře-
du, otevřít debatu nad tím, co tato země 
bude dávat světu a vlastním občanům za 
deset dvacet let. Inspiraci hledejme tam, 
kde věcí fungují. Nedůvěra lidí v instituce, 
služby státu a politiky jsou na vrcholu po-
chybností. Potřebujeme poctivou debatu 
o strategii budování konkurenční výhody 
české ekonomiky, skutečném snížení zá-
těže a regulace podnikatelů a změnách 
v chování arogantního státu. A konečně – 
něco z toho dotáhnout do konce! 

Na seznamu témat musí být dohoda 
o naší budoucí roli v EU, definice klíčo-
vých témat a podobně smýšlejících zemí, 
se kterými budeme prosazovat národní 

Mysleme na dobu, 
kdy zmizí dotační 
polštáře evropských 
fondů, posilující  
koruna zdraží naše 
vývozy a náklady  
firem porostou  
s cenou práce. 
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priority. Stejně jako otázka, 
jaké parametry by měl mít sou-
časný robustní a roztříštěný 
systém podpory našich zájmů 
v zahraničí. 

Chce-li diplomacie sloužit 
České republice a všem jejím 
obyvatelům posilováním pro-
sperity a bezpečnosti, pro-
sazováním českých zájmů, 
kultury a hodnot ve světě, 
musíme toho dosáhnout da-
leko lepším propojením lidí, 
priorit a partnerů. Není to nic 
nového. Z klubové diploma-
cie přešel svět již dávno k di-
plomacii síťové, což odpovídá 
rychlému růstu počtu hráčů 
i navzájem propojených té-
mat. Komunikace není složi-
tě vertikálně hierarchická, ale 
maximálně jednoduchá, přímá 
a rychlá. Namísto sepisování 
zpráv a memorand se cení in-
formace, které jsou unikátní, 
pravdivé a přesné. Celý sys-
tém diplomacie je pod daleko 
větším drobnohledem všudy-
přítomného kyberprostoru, 
který žije dvacet čtyři hodin 
sedm dní v týdnu. 

Žít není třeba, nutné je 
tvořit 
Podívejme se také pod čísla 
našeho dosud skvělého vývo-
zu. Je zřejmé, že v ČR máme 
spoustu šikovných firem, kte-
ré se nebojí nabízet unikátní 
řešení. Ale kolik jich je vlast-
níkem této unikátní techno-
logie, kolik těchto subjektů je 
českých a kolik z nich odvádí 

M A R T I N  T L A P A

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR 
pro řízení sekce mimoevropských zemí, 
ekonomické a rozvojové spolupráce.

V letech 2012 až 2014 působil jako ná-
městek státního tajemníka pro evropské 
záležitosti a v období 2004 až 2012 jako 
náměstek ministra průmyslu a obcho-
du ČR.

Od 2012 přednáší na Vysoké škole eko-
nomické v Praze, je členem vědeckých 
rad Vysoké školy ekonomické v Praze 
a programu MBA na Sheffield Hallam 
University a ČVUT.

Dvakrát obdržel prestižní manažerské 
ocenění v soutěži Manažer roku. 
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daně a investuje je zpět? U těchto firem 
musíme získat důvěru v naši zemi! 

Mysleme na dobu, kdy zmizí dotační 
polštáře evropských fondů, posilující ko-
runa zdraží naše vývozy a náklady firem 
porostou s rostoucí cenou práce. Tlak na 
zvyšování platů i mezd je správný, jen po-
kud bude rovnice doplněna snižováním 
nákladů ceny práce a investicemi, nikoli 
růstem jednorázové spotřeby. Nově musí-
me přemýšlet o financování a pojišťování 
vývozu, doplnit chybějící nástroje o zvý-
hodněné úvěry a záruky, které porostou na 
úkor růstu vyplácených dotací. Státní in-
stituce mají myslet na klienty, ale nesmějí 
být klientelistické, kompetence a lidé pak 
elitní, nikoli elitářští. Jak řekl J. A. Baťa: 
„Orly našeho exportu a prosperity této 
země jsme uzavřeli do klece, která neu-
možňuje roztáhnout křídla a pořádně se 
rozletět. Je čas tuto klec odstranit!“

Z hlediska podpory českých firem pří-
mo na zahraničních trzích jsme postoupili 
o kousek dál, lépe spolupracujeme. Napří-
klad se podařilo získat do projektů eko-
nomické diplomacie i zahraniční sítě řadu 
nových diplomatů a prostředků z partner-

ských rezortů. Ale i zde před 
námi stojí velké téma – je nutné 
obnovit myšlenku ministerstva 
hospodářství, které bude klíčo-
vým místem pro řízení dlouho-
dobé ekonomické vize České 
republiky. To by mělo být tím 
místem špičkových manažerů 
zodpovědných premiérovi této 
země, kteří ohlídají realizaci to-
lik potřebných reforem veřej-
ného sektoru, vzdělávání a za-
městnanosti, podnikatelského 
prostředí či podpory inovací. 

Zlepšovat služby státu vy-
žaduje kvalitní řízení, kon-
centraci lidských i finančních 
zdrojů a jednoduché postupy 
ochotných a schopných profe-
sionálů. Lidí, kteří netopí svůj 
život v „pěně dní“, neboť jsou 
plni nadějí a činů. A kteří se, 
stejně jako J. A. Baťa, budou 
inspirovat slovy portugalské-
ho spisovatele a básníka Fer-
nanda Pessoa: „Žít není třeba, 
nutné je tvořit!“
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Když se chystáte obchodovat v zahraničí, logicky hledáte co nejvíce 
informací o prostředí a podmínkách ve vybraných teritoriích. Proto 
jsme pro vás připravili hned celou sadu elektronických zdrojů, díky 
nimž získáte detailní přehled o zahraničních trzích, na které míříte. 
Týká se nejen těch nejbližších v rámci Evropy. 

Potřebujete třeba vědět, 
kolik je v Senegalu obchodníků 
s fosfáty? Na jaké právní a cel-
ní předpisy si musíte dávat po-

zor při vývozu svého nábytku do Mexika? 
Nebo jestli se někde nechystá zajímavý ve-
letrh sportovních potřeb, na kterém bys-
te neměli chybět? Obchodníky a  referenty 

Načerpejte u nás 
rady a informace, než 
začnete obchodovat

Vyhledání stránky přímo v prohlížeči: 
www.kb.cz > Střední a velké firmy s obratem nad 60 mil. > Export/Import
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 dosud stálo hledání takových podkladů hodi-
ny, ale spíše dny či týdny práce. Nyní už zdlou-
havě hledat nemusíte. 

Profily téměř 200 zemí světa
Stačí si otevřít novou sekci webových strá-
nek Komerční banky vyhrazenou právě pro 
exportéry a importéry – www.kb.cz. Skvěle 
vám přitom poslouží i speciální stránky naší 
mateřské společnosti Société Générale, kte-
ré najdete na adrese import-export.societe-
generale.fr/en. 

Société Générale působí ve více než 70 ze-
mích světa, díky tomu má velmi podrobné 
a přímé znalosti zahraničního prostředí a jeho 
specifik v mnoha koutech planety. Na strán-
kách jsou k dispozici například profily téměř 
200 zemí nebo 25 000 zpráv z trhů. Na jed-
nom místě tak získáte přístup k ekonomickým 
zprávám a analýzám, k databázi potenciálních 
odběratelů a dodavatelů, ke kalendáři oboro-
vých akcí nebo k informacím o právních před-
pisech a clech. 

Veškeré zmíněné informace přitom posky-
tuje jak Komerční banka, tak Société Générale 
bezplatně, vyžadována je pouze jednoduchá 
registrace. 

Rádce v podobě Export Journalu
Kromě toho můžete čerpat další informace 
o různých exportních teritoriích také na webu 
www.exportjournal.cz, kde najdete jednotlivá 
vydání našeho magazínu Export Journal. Ten 

vždy představuje vybranou ex-
portní destinaci, představuje 
příležitosti i rizika s ní spojená 
a přidává i zkušenosti obchod-
níků a firem, kteří v dané zemi 
či oblasti obchodují. Nechybí 
ani další rady a informace, kte-
ré vám pomohou v podnikání. 

Export Journal si můžete pro-
listovat on-line nebo stáhnout 
jako PDF a přečíst si ho třeba 
později ve svém tabletu nebo 
v jiném mobilním zařízení. 

Po načtení QR kódu vaším 
mobilním telefonem se 
dostanete přímo na novou 
sekci webových stránek KB 
vyhrazenou pro exportéry 
a importéry
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KB Innovation  
Point: průvodce  
českými inovacemi
Rozvoj chytrých řešení pro efektivní řízení měst je moderním 
trendem a některé české municipality se už s vervou pustily do 
pilotních projektů. Jsou to zatím ale jen drobné výhonky, které 
v tuzemsku pořád moc nezakořenily. Koncept Smart City, tedy 
inteligentního města, které je řízeno na základě dat, ekologicky 
šetrně a zároveň úsporně, je však výzvou už pro nejbližší 
budoucnost. 

Proto se tomuto fenomé-
nu věnuje i Komerční banka. 
Zřídila tzv. KB Innovation Po-
int, v rámci něhož soustřeďuje 
konkrétní, inspirativní příklady 

z praxe. Nejčastěji se jedná o projekty za-
měřené na energetické úspory, ekologii či 
dopravu ve městech – cílem ovšem není 
mapovat jen segment chytrých měst, nýbrž 
zaměřit se na všechny inovativní projekty. 
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Tři zajímavé inovace
Čištění odpadních vod
Mnohé české obce se potýkají s nedosta-
tečnou kapacitou čistírny odpadních vod. 
To nedávno řešili i ve středočeských Tu-
choměřicích, kde se kvůli vyčerpání kapa-
city čističky z 90. let dokonce na tři roky 
zastavila výstavba. Řešení našlo vedení 
obce spolu se společností ENVI-PUR, kte-
rá přišla s technologií membránového bio-
reaktoru. 

Tento bioreaktor zajišťuje až dvojná-
sobnou kapacitu čistírny bez nutnosti 
přístavby a zároveň špičkovou kvalitu vy-
čištěné vody na odtoku. Ta je pak vhodná 
pro opakované využití, např. jako užitková 
provozní voda, k zálivce nebo ke kropení 
komunikací v horkých dnech. Membráno-
vá technologie byla v Tuchoměřicích navíc 
o třetinu levnější než ta konvenční, kterou 
tu plánovali původně. 

Membránových čističek zatím v Česku 
moc není – ENVI-PUR je dosud postavila asi 
v 10 obcích. Zatímco u nás je to nová tech-
nologie, ve světě se používá zhruba 10 let. 

Protihluková stěna
Společnost mmcité proměnila běžnou 
protihlukovou stěnu v designový kousek, 
tvořený z černých bloků a kontrastních 
barevných obrazců. Díky tomu může být 
každá stěna naprostým originálem. Vtip 
je přitom skrytý i v použitém materiálu – 
 protihlukovou stěnu totiž tvoří hlavně 

 recyklované pneumatiky, které skvěle po-
hlcují zvuk. Na jeden metr čtvereční stačí 
jen čtyři. 

Kromě originality a inovativního tech-
nického řešení mají stěny noba (zkratka 
z anglického „noise barrier“) i další výho-
dy. Ve spojení s hliníkovou konstrukcí jsou 
velmi lehké a v jednom kamionu je možné 
přivézt na místo montáže významně více 
jejich částí než v případě klasických beto-
nových stěn. Stěny noba nyní rostou ne-
jen v Česku, zájem o ně mají i v Německu 
a Polsku. 

Systém vytápění i chlazení
Když ve firmě InfraClima hledali způsob, 
jak přinést do vnitřních prostor (domovů 
i kanceláří) tepelnou pohodu, obrátili se do 
přírody. Zaměřili se na jeskyně, kde se drží 
stále stejná teplota, i když venku panují let-
ní třicítky nebo kruté mrazy. A právě efekt 
jeskyně je v principu základem úsporné 
technologie vytápění iClima. 

Jak to funguje? Do podlahy, stěn i stro-
pu se aplikují speciální kapilární rohože, 
v nichž má voda teplotu 22 stupňů Cel-
sia po celý rok, s výkyvem plus minus dva 
stupně. V zimě tak stavbu vyhřívá, v létě 
ochlazuje. Systém iClima odbourává kla-
sická topná tělesa, stejně jako nepříjemný 
vrkot a chlad z klimatizace. A navíc přiná-
ší i významné úspory energie – u velkých 
objektů se může jednat až o stovky tisíc 
korun ročně.
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Se Sonal Priyankou, regionální šéfkou obchodu Société Générale 
pro jihovýchodní Asii, Indii a Střední východ jsme hovořili 
o exportních příležitostech, potenciálu a také o nástrahách 
této nesmírně zajímavé oblasti.

Kde jsou podle vás v ji-
hovýchodní Asii a Indii nej-
větší příležitosti pro české 
 exportéry?
Jak v jihovýchodní Asii (JVA), 
tak v Indii žije obrovské množ-
ství obyvatel s rostoucí střed-
ní třídou, takže zboží a služby 
zaměřené na uspokojování 

potřeb této populace představují velkou 
příležitost. V roce 2015 zahájila Indie kam-
paň „Make In India“, která nabízí možnosti 
exportovat do průmyslových odvětví při-
spívajících k rozšíření výrobní a vývozní 
základny Indie. V JVA se plánuje a také 
už probíhá spousta projektů v oblasti in-
frastruktury. Ty skýtají velký potenciál pro 
export zboží a služeb společnostem, které 
se na nich podílejí.

Vidíte někde nějaký dosud nevyužitý po-
tenciál, o kterém se třeba tolik nemluví? 
Ze strany vlády v Indii pozorujeme zvýše-
nou podporu odvětví obnovitelných zdrojů 
energie, především podporu rozvoje zdro-
jů slunečních, větrných a biomasy. Vzhle-
dem k rozsáhlým energetickým potřebám 
Indie by to mohlo přinést velké příležitosti 
dodavatelům zařízení pro toto odvětví.

Jaké další projekty v regionu by podle vás 
mohly být pro exportéry zajímavé?  
Indická vláda zahájila vlajkový program 
nazvaný „Digital India“ s cílem zpřístupnit 
elektronickou cestou veřejné služby velké 
části indického obyvatelstva. To mimo jiné 
zahrnuje investice do budování digitální 
infrastruktury, které mohou být  atraktivní 

Podnikatelské prostředí 
jihovýchodní Asie 
a Indie je složité

V roce 2015 
zahájila Indie 
kampaň  
„Make In India“, 
která nabízí 
možnosti 
exportovat do 
průmyslových 
odvětví.
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pro vývozce. Dále například 
Singapur a Malajsie podepsaly 
dohodu o vývoji vysokorych-
lostní železniční tratě, která 
opět může nabídnout exporté-
rům dobré příležitosti.

Na co by si měli dát pozor ti, kdo chtějí do 
tohoto teritoria nasměrovat svůj byznys?
Tady musím začít trochu zeširoka. V prvé 
řadě je třeba si uvědomit, že jihovýchod-
ní Asie zahrnuje mnoho zemí a že každá 
z nich je v příslušné fázi hospodářského 

Fo
to

: A
rc

hi
v 

S
oc

ié
té

 G
én

ér
al

e

Sonal Priyanka, Société Générale 
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a finančního rozvoje. Například Sin-
gapur je považován za vyspělé hospo-
dářství, zatímco Myanmar je označo-
ván jako „hraniční hospodářství“, tedy 
za ekonomiku, která je pokročilejší, 
než jsou málo rozvinuté země, ale 
kterou zatím nelze označit za rozvíje-
jící se hospodářství. To odráží rozma-
nitost regionu.

Co tedy doporučujete?
Jihovýchodní Asie je druhým největ-
ším centrem pro výrobu v Asii, hned po 
Číně. Pro vývozce, kteří se o tento re-
gion zajímají, by mělo být samozřejmé 
vyhodnocení domácí poptávky a ob-
chodních koridorů v jihovýchodní Asii 
a v Číně, dále klíčových průmyslových 
hráčů a odvětví a rovněž vhodných 
partnerů pro spolupráci. Je třeba zdů-
raznit, že správné řízení rizik je klíčem 
k dlouhodobému úspěchu v tomto re-
gionu. Société Générale vývozcům do-
poručuje, aby si zajistili platby na těch-
to trzích pomocí zálohových plateb, 

akreditivů či bankovních záruk, 
popř. vhodného mixu těchto ná-
strojů. V případech, kdy jsou ban-
ky poskytující tyto produkty pro 
exportéry neznámé, radíme udělat 
další kroky zmírňující rizika. Napří-
klad pomocí potvrzení akreditivu či 
pojištění obchodních úvěrů. 

Jak to z tohoto hlediska vypadá 
v Indii?
Indie je velký a složitý trh se 
29 státy a 7 unijními územími. 
Vývozci, kteří tu chtějí uspět, by 
neměli zapomínat na posouzení 
poptávky po příslušných produk-
tech, dostupnosti místně vyrábě-
ných výrobků a rovněž vhodných 
obchodních partnerů. Znovu zdů-
razňuji, že pro dlouhodobý úspěch 
je nezbytné řízení rizik. Požadavky 
na akreditivy či bankovní záruky 
ze strany exportérů jsou v Indii 
zcela běžné. Země má poměrně 
hustou bankovní síť, na rozdíl od 
některých zemí jihovýchodní Asie, 
s celou řadou státních, místních 
soukromých a zahraničních bank. 
I zde nicméně platí, že jsou-li pro 
exportéry banky zajišťující takové 
nástroje neznámé, měli by usilo-
vat o další zmírnění rizik pomocí 
potvrzení akreditivu. To jim zajis-
tí rychlou a jistou platbu za jejich 
dodávku.

 
Můžete srovnat evropské podni-
katelské prostředí s oblastí jiho-
východní Asie z hlediska faktorů, 
jako jsou daňový systém, přístup 
k veřejným zakázkám atd.? 
Obecně řečeno, podnikatelské 
prostředí v jihovýchodní Asii (JVA) 

Jelikož je Société 
Générale přítomna 
v Indii a Singapuru, 
můžeme nabídnout 
poradenství 
v bankovních 
záležitostech.
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a Indii je oproti Evropě mno-
hem složitější, což je zřejmý be-
nefit jednotného trhu Evropské 
unie. Na trzích JVA a rovněž 
v Indii platí celá řada regulací 
a zákonů. Cílem hospodářské-
ho společenství ASEAN (Sdru-
žení národů jihovýchodní Asie), 
které vzniklo před několika lety, 
bylo vytvořit společný trh zbo-
ží a služeb pro deset členských 
zemí. Jenže navzdory tomu je 
stále v platnosti řada opatření 
z doby před jeho vznikem. V In-
dii nicméně vstoupila 1. červen-
ce v platnost daňová reforma, 
jejíž podstatou je jednotná daň 
na zboží a služby. Očekává 
se, že zjednoduší pohyb zboží 
a služeb v indických státech.

Jaké jsou ve srovnání s Evro-
pou největší zvláštnosti při 
obchodním jednání? Co může 
exportéra ze starého kontinen-
tu překvapit?
Je obtížné označit nějaký kul-
turní faktor JVA či Indie jako 

možné překvapení pro evropské vývozce. 
Tato oblast není kulturně jednotná, při-
čemž každá členská země má svou vlast-
ní kulturu, jazyk a způsoby podnikání. Do-
konce i v rámci Indie se mohou stát od 
státu lišit. Podnikání však může usnadnit 
fakt, že se běžně napříč regionem používá 
angličtina.
 
Které bankovní služby vaší společnosti 
exportéři nejvíce využívají?
Vývozci do těchto dvou regionů u nás ob-
vykle poptávají jednak potvrzení akreditivu 
ke zmírnění rizika akreditivů, jež vydávají 
banky dovozců, a také zajištění opakova-
ných služeb pro projekty či smlouvy v těch-
to regionech, kde místní příjemce těchto 
záruk vyžaduje záruky vydané místními 
bankami.

Jelikož je Société Générale plnohodnot-
ně přítomna v Indii a Singapuru, můžeme 
nabídnout poradenství v bankovních zále-
žitostech, které ovlivňují případný úspěch 
exportérů na těchto trzích. Máme také roz-
sáhlou korespondenční bankovní síť v Indii 
a JVA a můžeme tyto místní banky využít 
pro hlubší odborné expertízy o trzích, na 
nichž nejsme plnohodnotně přítomni.
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Již nyní je zřejmé, že letošní rok bude patřit z pohledu ekonomické 
výkonnosti mezi ty nejúspěšnější. Vypadá to, že růst české 
ekonomiky letos výrazně překoná čtyři procenta. Pokud pomineme 
rok 2015, kdy si naše hospodářství polepšilo o 5,4 %, ovšem 
primárně kvůli investiční vlně spojené s dočerpáváním evropských 
fondů z předchozího programového období, bude letošní rok 
nejúspěšnější za poslední dekádu. Již třetím rokem tak pokračuje 
trend výrazně rychlejšího růstu české ekonomiky ve srovnání 
s eurozónou. Doháníme tak ekonomickou úroveň zemí eurozóny.

Úspěšný byl již vstup 
do letošního roku, kdy český 
HDP vzrostl oproti závěreč-
nému čtvrtletí loňského roku 
o 1,5 %. Druhý kvartál pak šo-
koval mezičtvrtletním vzestu-
pem +2,5 %. Jednalo se o vů-
bec nejlepší výsledek v historii 
České republiky. Oproti stej-
nému období loňského roku 
růst dosáhl 4,7 %. Průměrný 
meziroční růst za letošní po-
loletí tak činil solidních 3,8 % 
a vzhledem k nižší statistic-
ké základně z druhé polovi-
ny loňského roku je příslibem 
toho, že letošní růst skutečně 
významně překoná čtyři pro-
centa.

Příjemným překvapením 
dosavadního vývoje je letošní 
výkonnost čistých exportů. To, Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky

Česká ekonomika zažívá 
jedno z nejúspěšnějších 
období za poslední 
dekádu
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že letos vidíme silnou  domácí 
poptávku, je pouze naplněním 
loňských prognóz. Vyšší spo-
třebitelská a investiční poptáv-
ka je ale logicky náročnější na 
dovozy, které navíc v případě 
importů surovin a komodit za-
znamenávají pomalu, ale jistě 
cenový vzestup. Dovozy tedy 
rostou – za prvních sedm mě-
síců letošního roku si připsaly 
meziročně 7,4 %. Vývozci ale 
rozhodně nezklamali, když 
se objem exportů za období 
leden až červenec meziroč-
ně zvýšil o 6,5 %. I když tedy 
v nominálním vyjádření pře-
bytek zahraničního obchodu 
za loňským rekordním rokem 
mírně zaostává, po očištění 
o cenové vlivy zůstává vývoj 
více než příznivý – čisté ex-

porty k růstu české ekonomiky významně 
přispějí i letos.

České ekonomice i celému středoev-
ropskému regionu jednoznačně pomá-
há překvapivě dobrá kondice eurozóny. 
I přes přetrvávající geopolitická rizika 
roste eurozóna nejrychlejším tempem za 

Příjemným 
překvapením 
dosavadního 
vývoje je letošní 
výkonnost čistých 
exportů. 
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posledních deset let. Němec-
ká ekonomika zažívá jedno 
z nejúspěšnějších hospodář-
ských období od znovusjedno-
cení v roce 1990, do překvapi-
vě slušné kondice se dostávají 
další velké země, které nám 
v minulých letech rozhodně 
radost nedělaly, jako Francie, 
Španělsko či Itálie. Celkově 
by si tak ekonomika eurozó-
ny mohla letos polepšit o více 
než dvě procenta. A dokon-
ce nelze vyloučit, že v Evropě 
zaznamenáme vyšší hospo-
dářský růst než ve Spojených 
státech. To je situace, kterou 
nepamatujeme od poloviny 
minulé dekády. A není tedy 
divu, že nám na globálním trhu 

euro vůči dolaru letos posiluje. A proto-
že za dolary více dovážíme než vyvážíme, 
bude to znamenat levnější dovozy.

Nic zásadního se v letošním roce ne-
přihodilo v teritoriální struktuře českého 
zahraničního obchodu. Během prvních 
sedmi měsíců roku byl naším klíčovým 
exportním trhem ten německý s podí-
lem 32,4 %. S velkým odstupem zůstalo 
na druhém místě Slovensko (s podílem 
8,7 %), následované Polskem, Francií 
a Velkou Británií. Pokud jde o zbožo-
vou strukturu našich exportů, ani zde 
k žádnému velkému posunu nedošlo. 
Klíčovým vývozním artiklem jsou mo-
torová vozidla, následovaná produkty 
strojírenského průmyslu. Úspěšní jsme 
i ve vývozech počítačů, elektronických 
a optických přístrojů a elektrických zaří-
zení.   V neposlední řadě je třeba jmenovat 

P O Č E T  V O L N Ý C H  P R A C O V N Í C H 
M Í S T  R Y C H L E  R O S T E
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i výstupy chemického průmyslu a pro-
dukci pryžových a plastových výrobků. 
A právě úspěch našich exportérů stojí za 
celkovým přebytkem běžného účtu pla-
tební bilance; přestože zejména bilance 
primárních důchodů zůstává kvůli odlivu 
dividend do zahraničí hluboce deficitní. 
Česká ekonomika jako celek (včetně pří-
spěvku ze strukturálních fondů EU, jak 
je zachycuje kapitálový účet platební bi-
lance) tak generuje eura.

Silná zahraniční, ale i domácí poptávka 
se pozitivně odráží ve vývoji průmyslu jako 
celku. Objem průmyslové výroby letos od 
ledna do července vzrostl reálně oproti 
stejnému období loňského roku o 5,0 %. 
Zatímco těžba a dobývání stále meziroč-
ně klesají, když doplácejí na stále nízké 

ceny těžených komodit, zpra-
covatelský průmysl si polepšil 
o 6,0 %. Nejdynamičtěji, skoro 
20% tempem, rostl chemický 
průmysl. Tady se pozitivně pro-
jevilo obnovení výroby v che-
mičkách v Kralupech a Litví-
nově. Dvouciferným tempem 
ještě rostla produkce počíta-
čů, elektronických a optických 
přístrojů a zařízení (13,5 %) 
a výroba motorových vozidel 
(10,2 %). Ve zbytku roku by měla 
meziroční dynamika v průmy-
slu dále zrychlovat a celková 
průmyslová produkce letos 
může přesáhnout osmipro-
centní růst. Zatímco průmyslu 

M E Z I R O Č N Í  T E M P O  R Ů S T U  E X P O R T Ů 
S E  O D  Z Á V Ě R E Č N Ý C H  M Ě S Í C Ů 
L O Ň S K É H O  R O K U  Z V Y Š U J E
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se daří dlouhodobě, u staveb-
ní produkce tomu tak zejména 
v loňském roce nebylo. Staveb-
ní sektor trpěl dlouhou dobu 
zejména kvůli nízkým veřej-
ným investicím do infrastruk-
tury. Dosavadní letošní vývoj 
je ale více než povzbudivý –  
objem stavební produkce se za 
prvních sedm měsíců roku 2017  
zvýšil v reálném vyjádření 
v průměru o více než dvě pro-
centa. Za celý rok pak odhadu-
jeme, že to může být i přes pět 
procent.

Návrat stavební produkce 
do černých čísel jde ruku v ruce 
s oživením investiční aktivity. 

Vyšší investice privátního sektoru jsou pa-
trné již od počátku roku. Právě investice 
a následný růst produktivity jsou cestou, 
jak se vypořádat s nedostatkem pracovní 
síly a sílícími tlaky na růst mezd. Od dru-
hého čtvrtletí je patrná i vyšší investiční 
aktivita na straně veřejného sektoru, kde 
očekáváme, že tyto tendence budou dále 
sílit, a to hlavně díky rozjezdu operačních 
programů aktuálního programového ob-
dobí fondů EU.

Hlavním tahounem ekonomiky, který na-
víc vykazuje vysokou míru stability, zůstá-
vá spotřeba domácností. Tržby v maloob-
chodě se během ledna až července reálně 
zvedly meziročně o 5,3 %. Domácnosti se 
nebojí utrácet. Hospodářský růst, nepřetr-
žitě trvající od poloviny roku 2013, se totiž 
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projevuje v historicky nejvyšší 
zaměstnanosti, rekordní tvorbě 
pracovních míst a růstu mezd. 
Spotřebitelská důvěra tak ata-
kuje historická maxima. 

Letošní růst mezd překoná-
vá téměř veškerá očekávání. 
Data za druhé čtvrtletí odha-
lila jejich meziroční vzestup 
o 7,6 %, v reálném vyjádření to 
bylo kvůli inflaci 5,3 %. I tak se 
jedná o nejvyšší dynamiku od 
prvního čtvrtletí 2007. Takto 
vysoký růst mezd se musí pro-
jevit v inflačním vývoji. Inflace 
se po celý letošní rok drží bez-
pečně nad inflačním cílem ČNB 
ve výši dvou procent. Od ledna 
do srpna činil průměrný mezi-
roční růst spotřebitelských cen 
2,4 %. A kolem této úrovně se 
inflace bude pohybovat i ve 
zbytku letošního roku. Kromě 
regulovaných cen se na inflač-
ním vývoji podílí ceny pohon-
ných hmot a potravin, a přede-
vším jádrová inflace. Právě její 
robustnost podle nás zaručuje 
plnění inflačního cíle na hori-
zontu měnové politiky.

Inflační výhled podporova-
ný silnou domácí poptávkou 
umožnil ČNB přistoupit k prv-
nímu kroku směrem k norma-
lizaci měnové politiky. Dne 
6. dubna byl po více než třech 
letech opuštěn režim kurzové-
ho závazku. Během čtyř měsí-
ců se kurz postupně posunul 
z úrovně těsně nad 27 CZK/ 
/EUR k hladině 26 CZK/EUR, 
která byla v průběhu letních 
prázdninových měsíců testo-

vána. Druhým krokem směrem k normali-
zaci měnové politiky bylo rozhodnutí ČNB 
na počátku srpna zvýšit poprvé po zhruba 
deseti letech klíčovou měnověpolitickou 
sazbu a odpoutat se tak od hladiny nulo-
vých úrokových sazeb.

Ve výhledu do konce roku by měla koru-
na dále posilovat. Kvůli velké spekulativní 
pozici ale nebude tento trend nijak silný 
a koruna zůstane zranitelná vůči vnějším 
šokům. Neochota koruny rychle posilovat 
a silná domácí poptávka, která ústí v udr-
žitelné inflační tlaky přesahující cíl ČNB, 
to jsou faktory, kvůli nimž bude centrální 
banka pokračovat v postupném zpřísňo-
vání měnové politiky formou zvyšování 
úrokových sazeb.

Česká ekonomika se tedy nachází ve 
fázi silného hospodářského růstu. Nezna-
mená to ovšem, že neexistují rizika pro 
budoucí vývoj. Stále je třeba vnímat rizi-
ka z globální ekonomiky včetně geopoli-
tických. Pokud jde o domácí faktory, musí 
se firmy vypořádat s nedostatkem pra-
covních sil. Ten totiž není pouze cyklickou 
záležitostí, ale dlouhodobějším demogra-
fickým problémem. Jedinou cestou jsou 
investice a zvyšování produktivity.

Hlavním tahounem 
ekonomiky, který 
navíc vykazuje 
vysokou míru 
stability, zůstává 
spotřeba domácností.
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Když uzavíráte obchod s novým zahraničním partnerem, je vhodné 
ochránit se proti riziku nezaplacení za dodané zboží. Ideálním 
nástrojem je dokumentární akreditiv, který poskytuje vysokou míru 
zajištění. Vystavuje ho banka vašeho zahraničního partnera, která 
nese i riziko nezaplacení. Pokud neznáte banku importéra, můžete 
požádat tu svou o potvrzení dokumentárního akreditivu. Tímto 
způsobem riziko zahraniční banky vystavující akreditiv přenesete na 
svoji domácí banku, které důvěřujete.

E X P O R T  J O U R N A L S E R V I S

Jak zajistit platbu 
z rizikovějších zemí

S T R U K T U R A  T R A N S A K C E  –  F O R F A I T I N G  P O H L E D Á V -
K Y  P O D  D O K U M E N T Á R N Í M  A K R E D I T I V E M  S  O D L O -
Ž E N O U  S P L A T N O S T Í  K R Y T É H O  S T A N D B Y  A K R E D I T I -
V E M  O D  E V R O P S K É  B A N K Y  P R O  O B N O V U  A  R O Z V O J

Český 
exportér

Zahraniční 
importér

Lokální 
banka

Obchodní smlouva

Dodávka a fakturace

Dokumentární akreditiv s instrukcí „potvrďte“

Akceptace akreditivních dokumentů

Inkaso nominální hodnoty pohledávky k datu splatnosti

Výplata 
diskontované  
nominální 
hodnoty 
pohledávky

Avizování 
a potvrzení 
akreditivu

Prezentace 
akreditivních 
dokumentů

Forfaitingová 
smlouva 
a  postoupení 
pohledávky

Žádost o vystavení 
dokumentárního 
akreditivu

Standby akreditiv kryjící 
100% hodnoty akrediti-

vu vystaveného lokální 
bankou

Žádost o vystavení 
krycího standby 
akreditivu (SBLC)



Může však nastat situa-
ce, že vaše domovská banka 
odmítne dokumentární ak-
reditiv potvrdit – třeba z dů-
vodu neznalosti či nedostat-
ku informací o vystavující 
zahraniční bance nebo kvůli 
její rizikovosti. Pak je možné 
využít ještě podpůrné pro-
gramy mezinárodních finanč-
ních institucí v oblasti trade 
finance, tzv. trade facilitati-
on programy. Jejich podstata 
spočívá v tom, že se meziná-
rodní finanční instituce zaručí 
za riziko vystavující zahraniční 
banky, čímž umožní vaší do-
movské bance dokumentární 
akreditiv potvrdit či případ-
ně profinancovat pohledávku 
pod akreditivem s odloženou 
splatností. Záruka meziná-
rodní finanční instituce je ve 
valné většině případů ve for-
mě tzv. standby akreditivu na 
100 % částky dokumentárního 
akreditivu vystaveného zahra-
niční bankou.

Aby bylo možné využít záru-
ku mezinárodních finančních 
institucí, je nutné, aby byly jak 

vystavující banka, tak vaše domácí ban-
ka zařazeny do příslušného trade finance 
programu. Tyto informace zjistíte na in-
ternetových stránkách dané mezinárodní 
finanční instituce v seznamech potvrzují-
cích (Confirming) a vystavujících (Issuing) 
bank.

Komerční banka je potvrzující bankou 
v trade facilitation programech Evropské 
banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Mezi-
národní finanční korporace (IFC) ze skupiny 
Světové banky. Dále figuruje také v progra-
mu Asijské rozvojové banky (ADB), a to díky 
mateřské skupině Société Générale. EBRD 
se zaměřuje na krytí rizika především v ob-
lasti zemí SNS; IFC působí po celém světě 
včetně například afrických bank, a asijská 
rozvojová banka se zaručuje za banky v ob-
lasti východní Asie, kde se v některých ze-
mích překrývá s EBRD.

Za toto krytí rizika potom banka vysta-
vující akreditiv platí mezinárodní finanční 
instituci poplatek, který je účtován v zá-
vislosti na riziku země, na riziku vystavu-
jící banky a na délce krytí. Tento poplatek 
nese banka importéra, která jej na něho 
přenáší.

Trade facilitation programy lze využít 
jak v případě exportních dokumentárních 
akreditivů, tak v případě přijatých bankov-
ních záruk či protizáruk.
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Kybernetičtí útočníci neustále přicházejí s novými typy 
hrozeb. Naposledy varovala Komerční banka klienty před 
nebezpečím v podobě útoků s označením „Fake President“. 
Jak se bránit těmto i dalším atakům, popisuje v rozhovoru 
pro Export Journal výkonná ředitelka pro transakční 
a platební služby Komerční banky Jana Švábenská. 

Co přesně si máme před-
stavit pod pojmem „Fake Presi-
dent“?
Je to typ útoku, kdy se útočník 
vydává za vlivnou a vysoce po-
stavenou osobu ve firmě, např. 
finančního ředitele nebo člena 
představenstva. Jeho jménem 

pak osloví prostřednictvím 
 e-mailu účetní (nebo někoho 
jiného, kdo je ve firmě odpo-
vědný za vyřizování plateb) 
a dá přímý pokyn, aby byla 
neprodleně odeslána platba. 
Jako důvody útočníci čas-
to uvádějí investice,  služební 

Když se útočník 
vydává za šéfa

E X P O R T  J O U R N A L P L A T E B N Í  S T Y K



Jana Švábenská, výkonná ředitelka Komerční banky pro transakční a platební služby

cesty nebo administrativní 
semináře. Háček je v tom, že 
e-mail, z něhož falešná zpráva 
přichází, se tváří jako oprav-
dová e-mailová adresa sku-

tečného nadřízeného, který samozřejmě 
žádný pokyn k platbě nezadával. Účetní 
tedy odešle platbu na základě instrukcí 
z falešného zdroje a peněžní prostředky 
zamíří neznámo kam. 

E X P O R T  J O U R N A L P L A T E B N Í  S T Y K



Jaký je obsah těchto falešných e-mailů?
Typicky to bývá stručný a direktivní 
 e-mail, který stroze přikazuje urgentně 
odeslat platbu. Jeho součástí jsou plateb-
ní instrukce obsahující číslo účtu, v jehož 
prospěch má být platba pořízena, částka 
a měna platby, případně další údaje. Platba 
většinou směřuje do zemí Evropské unie, 
ale není to pravidlo. Zdá se, že útočníci 
mnohdy znají dění ve firmě, protože oslo-
vují účetní často v době, kdy má skutečný 
nadřízený dovolenou. Ale stává se i to, že 
skutečný nadřízený sedí v kanceláři a od 
účetní ho dělí třeba jen několikery dveře, 
zatímco se za něj někdo vydává.

Znamená tato vlna útoků, že byla nějak 
prolomena bezpečnost Komerční banky?
Rozhodně ne. Nebyl to útok na Komerční 
banku, ale přímo na konkrétní firmy (bez 
ohledu na to, u jaké banky mají účet). Ko-
merční bance se naopak daří klienty pro-
ti těmto útokům chránit. Náš systém pro 
odhalování podvodných plateb je na vel-
mi vysoké úrovni, i proto jsme schopni 
takovou platbu rozpoznat, odhalit a dále 

ji s klientem řešit. Pokud vám tedy zavo-
lá náš specializovaný útvar a bude si chtít 
ověřit správnost a pravost vámi odeslané 
platby, nepohoršujte se nad tím. Nechce-
me vás obtěžovat, ale naopak se snažíme 
ochránit vaše peníze.

Jakými dalšími způsoby varuje Komerční 
banka své klienty a chrání je před útoky?
Bezpečnost je pro nás velkou prioritou, 
proto jsme zřídili např. samostatnou 
stránku Společně bezpečně na webu 
Komerční banky, kde nejen informujeme 
o aktuálních hrozbách, ale také přinášíme 
další užitečné informace z oblasti bez-
pečnosti. V Desateru bezpečnosti shr-
nujeme nejdůležitější zásady prevence 
a vlastní ochrany, kterými by se měl řídit 
každý. Můžete si také udělat náš test bez-
pečnosti, abyste zjistili, jestli jste snad-
ným terčem útoků, nebo si u vás naopak 
škodlivé viry a podvodníci ani neškrtnou. 
Pokud zaznamenáme nějakou aktuální 
hrozbu, vždy klienty informujeme i pro-
střednictvím zprávy ve schránce přímého 
bankovnictví. 

Zmiňovala jste, že se vám daří peníze 
klientů včas zachránit. Prozradíte nám 
k tomu něco více?
Útočníkům se podařilo vylákat od klien-
tů Komerční banky v České republice i na 
Slovensku desítky plateb. Díky našemu 
speciálnímu útvaru, dobře fungujícím sys-
témům, bystrým kolegům a komunikaci 
s klienty jsme zachránili desítky milionů 
korun. 

Jaký byl průběh útoků? 
První podezřelou transakci provedenou na 
základě podvodného e-mailu typu „Fake 
President“ jsme zaznamenali na začát-
ku letošního května. Ihned jsme klientům 

Díky našemu  
speciálnímu útvaru, 
dobře fungujícím 
systémům, 
bystrým kolegům 
a komunikaci s klienty 
jsme zachránili desítky 
milionů korun.
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 poslali zprávu do schránky přímého ban-
kovnictví, upozornili je na útok a varovali 
je na sociálních sítích i na webové stránce 
Společně bezpečně. 

Za dobu trvání útoků se detaily faleš-
ných plateb měnily, tak jak se postupně 
měnil a vyvíjel modus operandi útočníků. 
Navíc se stále více „počešťoval“ i obsah 
podvodných e-mailů s pokyny pro platbu. 
Zpočátku se útočníci zaměřili na klienty 
české Komerční banky, ale v červnu útoči-
li i na klienty naší slovenské pobočky. Mezi 
prvními zasaženými byli korporátní klien-
ti, postupem času přešla pozornost třeba 
i na municipality. Zatím poslední útok jsme 
zachytili na začátku srpna a nezbývá než 
doufat, že tato vlna útoků byla zažehnána. 
Česká republika každopádně není v tomto 
směru nějak výjimečná. Podobné vlny úto-
ků byly zaznamenány v zahraničí již dříve.

Co byste doporučila firmám a jejich 
 účetním?
Na prvním místě je třeba mít řádně ošet-
řené vnitřní procesy ve vztahu ke schva-
lování a zadávání plateb. Jakmile účetní 

zaznamenají e-mailovou nestandardní 
žádost o zaslání peněz, je nezbytné, aby 
vždy a za všech okolností důsledně pro-
věřili, že je pokyn autentický a skutečně 
je žádoucí jej uposlechnout. Radím řídit 
se hlavně selským rozumem, a i když se 
jedná o nadřízeného a autoritu, vždy za 
daným člověkem zajít osobně nebo ales-
poň zavolat. Pokud nějaký takový e-mail 
přijde, je důležité zaměřit se i na jeho ob-
sah – skutečně by ho takto formuloval váš 
nadřízený, nebo je to spíše útočník, kte-
rý nemluví česky a nechal si věty přeložit 
překladačem Googlu? Kontrolujte také 
vždy a v každém e-mailu skutečnou adre-
su odesílatele skrývající se pod zobrazo-
vaným jménem. To je klíčové, protože po 
zobrazení detailu už e-mailová adresa ne-
musí odpovídat skutečnosti. Faktem ale 
je, že útočníci se stále učí ze svých vlast-
ních chyb a zdokonalují se. Proto základ-
ní rada zní: Nikdy nezadávejte platbu na 
základě pouhého pokynu z e-mailu a ve 
strachu z neuposlechnutí příkazu, ale za-
dání platby si vždy ověřte. Nadřízený vám 
za takovou obezřetnost poděkuje.
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Grandhotel Pupp dokázal z Karlových Varů proslavit své jméno 
po celém světě. Je synonymem tradice a pohostinnosti. K tomu, 
aby provoz úspěšného podniku běžel, jak má, potřebuje silné 
partnery. Více v rozhovoru přiblížila jeho generální ředitelka 
Andrea Pfeffer-Ferklová.

Máme spolehlivého 
partnera 
v telekomunikacích

Co si má neznalý čtenář 
představit pod názvem Grand-
hotel Pupp?
Grandhotel Pupp je jedním 
z nejznámějších hotelů ve 
střední Evropě. Je proslulý ne-
jen díky své historii, která se 

Vodafone nám 
díky službě 
OneNet nabídl 
komplexní 
řešení 
nastavené 
podle našich 
požadavků 
a potřeb.
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chyni, aby si hosté měli i při delším 
pobytu stále z čeho vybírat. 

Jak se vaše služby dále vyvíjejí? 
Přece jen, hotel sídlí v lázeňském 
městě a wellness je v současné 
době velice žádaný.
Proto jsme také v roce 2013 naše 
služby rozšířili o nabídku léčeb-
ných procedur a wellness. Díky 
nově vybudovanému Pupp Royal 
Spa můžeme hostům nabídnout 
luxusní prostředí a širokou pale-
tu všech možných masáží a kos-
metických ošetření. Spoluprací 
s klinikou Esthé jsme své služby 
obohatili také o nabídku plastické 
chirurgie či laserové medicíny.

Máte spoustu zákazníků ze za-
hraničí a velké množství zaměst-
nanců. Jakým způsobem s nimi 
komunikujete? Pomocí jakých 
technologií?

píše již od roku 1701, ale 
také díky mnoha filmům, 
které se zde natáčely. A je 
také srdcem Mezinárod-
ního filmového festivalu 
Karlovy Vary, který k nám 
každoročně přiláká mnoho 
zajímavých osobností fil-
mového světa.
 
Grandhotel za sebou má, 
jak říkáte, bohatou histo-
rii. Jaké služby ale posky-
tujete hostům dnes?
Hotel nabízí ubytování 
v pokojích několika katego-
rií. Nejznámější je ale urči-
tě naše Císařské apartmá, 
ve kterém skutečně pobý-
val císař Franz Josef. Co se 
týká gastronomie, máme 
v hotelu hned několik re-
staurací, z nichž každá na-
bízí poněkud odlišnou ku-
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Nejvíce samozřejmě používá-
me elektronickou komunikaci 
jako e-maily, portály, sociální 
sítě. Kromě toho využíváme 
pevné a mobilní telefony, pří-
padně fax. Také jsou pro nás 
velmi důležitá mobilní data pro 
přístup k e-mailové schránce, 
případně ke vzdálenému pří-
stupu do sítě hotelu.

Co je pro vás u dodavatele te-
lekomunikačních služeb nej-
důležitější? 
Od loňského jara spolupracu-
jeme s Vodafonem. Potřebovali 
jsme, aby veškeré služby zajiš-
ťoval jeden operátor. Všechny 
služby také měly mít svou zá-
lohu. Vodafone nám díky služ-

bě OneNet nabídl komplexní řešení nasta-
vené podle našich požadavků a potřeb. 
Máme mobilní a pevné linky propojené do 
jednoho systému formou pobočkové tele-
fonní ústředny (PBX). Tím šetříme náklady 
a přináší nám to také řadu dalších výhod, 
např. jednu fakturu, podrobné rozúčtová-
ní, volání ve vnitropodnikové síti zdarma 
jak z mobilu, tak i z pevných linek nebo 
OneNet samoobsluhu. Pro výběr byl důle-
žitý také záruční servis, poradenství a ne-
přetržitý dohled.

Jaké jsou tedy největší změny, které vám 
spolupráce s Vodafonem přinesla? Může-
te srovnat situaci před spoluprací a nyní?
Z mého pohledu je rozdíl především v pod-
poře, ať už v technické oblasti, nebo v osob-
ní péči. Musím Vodafone pochválit za rych-
lost při vyřizování našich  požadavků.  

„Řešení od Vodafonu   
zkvalitňuje naši   

komunikaci s hosty“

vodafone.cz/PBX

Vodafone
Power to you

Pořiďte si i vy naši pobočkovou ústřednu
 bez nutnosti investic
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Incoterms prochází 
změnami
Důležitá mezinárodní pravidla, jejichž smyslem je odstraňování 
problémů spojených s rozdílností obchodních zákoníků jednotlivých 
zemí, existují už osmdesát let. Postupně procházejí aktualizací 
a přizpůsobují se současné době. 

Incoterms, anglicky International 
Commercial Terms, tedy Mezinárodní ob-
chodní podmínky, nejsou mezinárodní 
smlouvou ani zákonnou normou. Jsou tím 
pádem závazné až na základě ujednání 
stran v rámci kupní smlouvy, v němž se na 
jejich užití prodávající a kupující výslovně 
odvolají. Tímto způsobem se Incoterms 
stanou součástí obchodní smlouvy, čímž 
zavazují obě strany, tedy kupující a prodej-
ce. A jak vysvětluje portál epravo.cz, jest-
liže smlouva odvolání na Incoterms nebo 
na jiná interpretační pravidla neobsahuje, 

pak se použitá dodací položka 
vysvětluje v souladu s místními 
zvyklostmi, které ovšem do-
tčeným stranám nemusejí být 
známy. 

Doložky Incoterms upra-
vují především způsob, místo 
a okamžik předání kupujícímu, 
dále způsob, místo a okamžik 
přechodu výloh a rizik z pro-
dávajícího na kupujícího a také 
další povinnosti stran při za-
jišťování dopravy, průvodních 
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doložek z jedenácti, které se 
používají v kombinované do-
pravě. „Nicméně pokud jde 
o onu použitelnost, nejsem si 
jist, jestli se například u pro-
blematiky zadávání doložky ‚do 
terminálu‘ právě tohle podaři-
lo,“ říká Petr Rožek. 

Incoterms 2010 reagovaly 
i na rozšíření forem elektronic-
ké komunikace. Ty ještě v roce 
1990 příliš používané nebyly, 
ovšem o 20 let později už byla 
většina důležitých dokumentů 
posílána jako příloha e-mailu. 
A dnes lze samozřejmě do-
klady, které jsou součástí po-
vinnosti prodávajícího, posílat 
elektronicky. 

Podle Petra Rožka bylo také 
velmi důležité, že Incoterms 
2010 konečně zareagovaly i na 
rozšiřování celních prostor, 
kde neplatí některé povinnosti 
prodávajícího. Konkrétně byla 
přidána formulace, že doložky 
jsou použitelné i pro vnitrostát-
ní obchod, tedy obchodování 
v rámci různých seskupení, na-
příklad v rámci EU atp. 

Jak se bránit 
kybernetickým útokům?
Velkým tématem do budoucna 
je pro Incoterms otázka bez-
pečnosti. A to nejen zabezpe-
čení proti třetím osobám čili 
proti krádežím, ztrátám atp. Jde 
především o ochranu proti ky-
bernetickým útokům. Už v roce 
2010 se o tom hodně mluvi-
lo a byla akcentována otáz-
ka povinností  prodávajícího 

dokladů, kontroly, pojištění, celního odba-
vení apod. 

Od roku 1936, kdy byly poprvé vydány 
Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, 
prošly několika revizemi. Důsledkem jejich 
propojení s obchodem je fakt, že každá no-
vela reaguje na nastalou situaci, tedy sa-
mozřejmě ex-post. Určitou zajímavostí je, 
že všechny v historii zatím vydané doložky 
jsou stále platné a je tím pádem možné je 
stále používat.

Směr je univerzalita
V roce 1990 došlo k tzv. velké novele. Po-
dle Petra Rožka, výkonného ředitele Sva-
zu spedice a logistiky ČR a také externí-
ho lektora Mezinárodní obchodní komory 
(ICC) v oboru dopravy a pojištění včetně 
Incoterms, to byla nejsilnější novela, která 
kdy nastala. Obsahovala třináct podrobně 
rozepsaných doložek a definice byly hodně 
navázané na typy dopravy. Nebyly ovšem 
univerzální, podotýká Petr Rožek.

Velká změna nastala i v roce 2010. Do-
ložky byly zúženy ze třinácti na jedenáct 
a dvě byly sloučeny. A tato novela, jak upo-
zorňuje Petr Rožek, už byla pokusem o ur-
čitou změnu směrem k univerzalitě sedmi 

Odborná veřejnost 
zatím nemá zcela 
jasno, jak problém 
řešit, protože ten 
narůstá do obřích 
rozměrů.
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 zabezpečit plynulý tok zboží, 
jako reakce na 11. září 2001, 
také na pirátství atd. Tehdy se 
ovšem podle Petra Rožka řešily 
hlavně technické otázky, tedy 
jak je zboží baleno atd. „Dnes 
debata směřuje spíše k tomu, 
že otázka poškození vandalis-
mem už není tak důležitá, byť 
krádeží neubývá, spíše naopak. 
Nicméně mnohem více se řeší 
otázka zabezpečení dat, která 
se zásilkou souvisejí,“ vysvětlu-
je Petr Rožek. Ten předpokládá, 
že právě tohle téma bude hi-
tem novely v roce 2020, která 
se chystá. Odborná veřejnost 
ovšem zatím nemá zcela jasno, 
jak problém řešit, protože ten 
narůstá do obřích rozměrů.

Souběžně probíhá velká 
diskuse na téma bezpapíro-
vých dokumentů. Problémem 
je samozřejmě jejich zabezpe-
čení proti zneužití. Také se živě 
debatuje o obchodovatelných 
dokumentech v bezpapírové, 
tedy elektronické podobě, do 
čehož vstupuje nový americko-  
-evropský zákon na ochranu 
osobních dat GDPR. Petr Ro-
žek odhaduje, že v tomto pří-
padě nejspíš úspěch v nejbližší 
době nenastane.

Jak už bylo výše zmíněno, In-
coterms reagují na vzniklé situ-
ace. Ovšem z dobrého úmyslu 

může vzniknout dodatečný zisk pro strany, 
které to pochopí. Například ze dvou dolo-
žek z roku 1990 byla jedna definována uni-
verzálně. A tak zatímco do roku 1990 zo-
hledňovala jedna doložka hraniční a druhá 
přístavní terminál, dnes může bodem do-
dání být jakýkoli bod na zeměkouli, který 
má na ceduli napsáno „terminál“, může to 
prakticky být kdekoli. A jak vysvětluje Petr 
Rožek, v doložce není přesně definováno, 
jak dojde k dělení nákladů mezi prodávají-
cím a kupujícím v rámci terminálu. Protože 
to, co se děje po vykládce v terminálu, už 
prodávajícího prakticky nezajímá a terminál 
má možnost další, tedy i fiktivní náklady na-
účtovat kupujícímu. A ten to zkrátka musí 
přijmout. To je podle Petra Rožka doklad 
toho, že univerzalita způsobuje problémy.

Zjednodušujeme
Sedm zmíněných univerzálních doložek 
z novely v roce 2010 bude pravděpodob-
ně tvořit silné jádro nových Incoterms. Petr 
Rožek odhaduje, že zbydou z původního 
balíku, přičemž ostatní možná zaniknou či 
se nějak propojí. Už rok 2010 totiž naznačil, 
že by tvůrci chtěli tímto směrem jít. „Sna-
hou bude zploštění a použitelnost na více 
univerzálních situací. Také se sleduje, kte-
ré doložky se využívají hodně a které málo. 
A tématem bude i jejich přístupnost, bude 
vznikat jakási ‚populární‘ verze, aby noví ob-
chodníci, především z Asie, neměli problé-
my je pochopit,“ doplňuje Petr Rožek. S tím, 
že ještě v roce 1990 bylo vše formulováno 
perfektní angličtinou, ovšem postupně do-
chází ke zjednodušení formulací.
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Po dlouhém odkládání a také 
očekávání spustila Indie začátkem 
července rozsáhlou daňovou reformu. 
Nový systém jednotné daně na zbo-
ží a služby (ovšem jednotné nikoli ve 

Indie zavádí 
přelomovou reformu 
nepřímých daní

smyslu jednotné sazby daně, nýbrž 
jednotného systému uplatňované-
ho společně centrální vládou a vlá-
dami jednotlivých svazových států 
napříč Indií), s názvem GST, tedy 
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Regulace 
zatěžuje  
malé firmy 
dvakrát víc 
Z průzkumu International Trade Center 
(ITC) nazvaného SME Competitiveness 
Outlook 2016 mimo jiné vyplynulo, že do-
držování standardů a předpisů regulují-
cích mezinárodní obchod má na malé firmy 

Arancha González, výkonná ředitelka 
Mezinárodního obchodního centra

Goods and Services Tax, nahra-
zuje celý soubor různých typů 
daní. Pro zahraniční podnikate-
le působící na místním trhu či 
ty, kteří se chtějí pokusit v Indii 
uspět, je naprosto nezbytné se 
s novým systémem seznámit. 

Ten bude podle informací 
Ministerstva zahraničních věcí 
založen na čtyřstupňové da-
ňové struktuře ve výši 5, 12, 18 
a 28 procent s osvobozením od 
daně pro některé základní po-
traviny a služby. Sazba ve výši 
5 procent bude uplatňována na 
položky běžného použití, jako je 
cukr, káva, čaj, olej nebo třeba 
i uhlí. Z průmyslových výrobků 
budou pětiprocentní daní zatí-
žena například železniční kole-
jová vozidla a jejich součásti. Do 
dvou tzv. standardních sazeb ve 
výši 12 a 18 procent bude spa-
dat mimo jiné rychloobrátkové 
zboží, hygienické výrobky, prů-
myslové polotovary, elektrická 
dopravní zařízení, motorová vo-
zidla pro přepravu nad 10 osob 
a celá řada vstupů do výroby. 
Většina osobních automobilů 
bude podřízena sazbě ve výši 
28 procent. Ta bude určena pro 
luxusní automobily a celou řadu 
dalších průmyslových výrobků.

Podle zastupitelského úřa-
du ČR v Dillí se systém dotkne 
všech segmentů společnosti, 
tj. občanů, orgánů státní sprá-
vy a podnikatelských subjektů, 
tuzemských i zahraničních, vý-
vozců i dovozců.
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dvakrát větší negativní dopad 
než na velké společnosti. Na-
příklad desetiprocentní nárůst 
regulačního zatížení snižuje 
hodnotu exportu velkých firem 
o 1,6 procenta, ovšem u malých 
podniků jsou to 3,2 procenta.

„Obchod se ve 21. století 
stále více zaměřuje na spotře-
bitele,“ řekla v této souvislosti 
výkonná ředitelka ITC Arancha 
González. Podle ní jsou normy 
důležitým prostředkem, s jehož 
pomocí lze reagovat na čím dál 
náročnější požadavky spotře-
bitelů. Jak ale González zdů-
raznila, normy mohou zároveň 
představovat významné zatíže-
ní, zejména pro malé a střední 
podniky.

Analytici Outlooku zjisti-
li, že díky lepšímu řízení re-
gulačních opatření by většina 
regionů mohla využít velkého, 
nevyužitého exportního po-
tenciálu, a tím značně zvýšit 
konkurenceschopnost svých 
malých a středních firem. Jako 
příklad zpráva uvádí oblast 
Středního východu a sever-
ní Afriky (MENA), kde existu-
je obrovský nevyužitý prostor 
pro vývoz v odvětví čerstvých 
a zpracovaných potravin. V ze-
mích MENA se totiž na dovoz 
vztahuje čtyřikrát více technic-
kých předpisů než v ostatních 
regionech. 

Ze způsobu, jakým norma 
funguje, vyplývají hlavní dů-
sledky pro ty, kdo nesou ná-
klady spojené s jejím dodržo-
váním. Pokud jsou standardy 

Změny 
v dohodě 
NAFTA 
odnese 
Mexiko

V srpnu se rozběhla jednání zástup-
ců USA, Kanady a Mexika o budoucnosti 
zóny volného obchodu v Severní Americe. 
Severoamerickou dohodu o volném ob-
chodu, známou pod zkratkou NAFTA, před 
časem označil americký prezident Donald 
Trump za nejhorší dohodu v dějinách svě-
ta. Hrozil tehdy úplným odstoupením Spo-
jených států, ale nakonec se bude jednat 
spíše o dílčích úpravách. Proces může tr-
vat déle než rok.

vymezeny firmami, podle zjištění Outlooku 
je pak vyšší pravděpodobnost, že náklady 
spojené s implementací a certifikací stan-
dardů výrobci a spotřebitelé sdílejí. V této 
souvislosti je jistě zajímavé, že zatímco tři 
čtvrtiny dobrovolných standardů udržitel-
nosti – těch, jež vytvořily obchodní a ne-
vládní organizace – pocházejí ze členských 
zemí OECD, 36 procent nových dobrovol-
ných standardů už má původ v rozvojových 
státech. Pro srovnání, v roce 1990 to bylo 
pouhých 8 procent. 
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Jak v této souvislosti uved-
li analytici společnosti Coface, 
obchodní a ekonomický nacio-
nalismus amerického preziden-
ta poškodí především Mexiko. 
Což je podle nich také cílem 
šéfa Bílého domu. Trump se prý 
totiž zaměřuje na země, s nimiž 
mají USA obchodní deficit. A je-
likož více než 80 % mexického 
vývozu směřuje do Spojených 
států, dosahuje téměř 25 % 
mexického HDP, a Mexiko má 
navíc s nejsilnější ekonomikou 
světa největší obchodní přeby-
tek ze zemí Latinské Ameriky, 
je podle analytiků Coface jeho 
pozice mimořádně citlivá.

Deník E15 citoval portál Bu-
siness Insider, podle kterého je 
ze seznamu požadavků, jež zve-

řejnila americká strana, zjevné, že USA se 
chtějí soustředit hlavně na pomoc americ-
kému autoprůmyslu. Země totiž měla vloni 
s Mexikem deficit 74 miliard USD v dovozu 
aut a autosoučástek. Americký vyjednávač 
rovněž potvrdil, že USA mohou tlačit na zvý-
šení pracovních standardů, což by zdražilo 
mexickou pracovní sílu a produkci. Kanada 
pak bude chtít do dohody přidat nová pra-
vidla o ochraně životního prostředí, zřejmě 
v reakci na nedávno oznámený Trumpův 
plán odstoupit od Pařížské dohody o ochra-
ně klimatu. Deník E15 doplňuje, že Mexiko 
by rádo dosáhlo zlepšení současného po-
stoje USA k ekonomickým migrantům, což 
ovšem bude velmi těžké.

NAFTA je od svého vzniku v roce 1994 
největším obchodním uskupením, které tvo-
ří přibližně třetinu světového hrubého domá-
cího produktu. Tři členské země představují 
trh s už téměř půl miliardou spotřebitelů.
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Byznys lídři a tvůrci ve-
řejných politik se v dubnu na 
konferenci OSN o obchodu 
a rozvoji shodli, že e-commer-
ce může být cestou, jak se stát 
globálními hráči, pro ty, kdo 
jsou marginalizováni v mezi-
národním obchodě, tedy mla-
dé lidi, ženy, venkovské pra-
covníky a obyvatele nejméně 

rozvinutých zemí. V této souvislosti je 
důležité si uvědomit, že čtyři miliardy lidí 
v rozvojových zemích zůstávají „off-line“ 
a že v nejméně rozvinutých zemích využí-
vá internet méně než 10 procent z 940 mi-
lionů lidí zde žijících.

E-commerce jako taková nicméně dnes 
dosahuje už 12 % světového obchodu 
a její podíl neustále roste. Benefitů, kte-
ré  e-commerce poskytuje, může být celá 

K O K T E J L

Díky e-commerce 
se z malých firem 
mohou stát  
globální hráči
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řada. Například „digitální“ vý-
vozce v Peru je schopen zasáh-
nout v průměru 25 zemí, zatím-
co tradiční exportér pouze tři.

Jack Ma, zakladatel a vý-
konný šéf čínského nadnárod-
ního gigantu Alibaba Group 
prohlásil, že e-commerce je 
určena pro rozvojové země. 
„Proč rostou čínské společ-
nosti v oblasti elektronické-
ho obchodování rychleji než 
americké? Protože infrastruk-
tura Číny byla tak špatná a in-
frastruktura USA tak dobrá,“ 
prohlásil Jack Ma a na vysvět-
lenou dodal, že čínští podni-

katelé prostě museli najít způsob, jak tyto 
problémy vyřešit.

Jak uvedla výkonná ředitelka Interna-
tional Trade Center (ITC) Arancha Gonzá-
lez, jestliže je „digitální propast“ velká pro 
malé a střední podniky, pro ženy v byzny-
su je dvojnásobná. Rania Kinge, syrská 
podnikatelka, která zaměstnává vysídlené 
ženy v Damašku, na konferenci mj. pro-
hlásila, že e-commerce je jedinou mož-
ností pro podnikání v Sýrii. Její firma pra-
cuje v obtížných podmínkách. Ženy, které 
zaměstnává, často nemají k dispozici te-
koucí vodu ani elektřinu. Ovšem nedávno 
poprvé uskutečnila vývoz do Japonska, 
a to navzdory chybějícímu řádnému pla-
tebnímu systému i pokračující válce. 

K O K T E J L

Čínská měna ztrácí 
pozici v mezinárodním  
obchodě 

Statistiky před nedáv-
nem ukázaly, že význam jüa-
nu (nebo také renminbi) coby 
platební měny pro vypořádání 
mezinárodních závazků i nadá-
le klesá. Navzdory tomu, že se 
Čína snaží jeho pozici co nejví-
ce posílit.

O zařazení jüanu na pozici 
světové měny se začalo hovo-
řit v souvislosti se s postupem 
čínské ekonomiky na nejvyšší 
místa globálních ekonomic-
kých statistik. Mezinárodní 

měnový fond ho dokonce vloni zařadil do 
koše měn, které určují kurz jeho rezervní 
měny SDR. Což je obecně přijímaný uka-
zatel, že dané platidlo je mezinárodními 
institucemi uznávanou rezervní měnou. 
Jak ve svém komentáři pro portál iDnes.cz 
v loňském roce upozornil Jan Bejkovský 
z Centra asijských studií FMV VŠE, jüan se 
v globálním měřítku stále pohybuje spíše 
na okraji skupiny nejvýznamnějších měn. 
Stejná situace panuje i v rámci skupiny 
měn v rezervách centrálních bank, kde za-
tím jüan nijak nenarušuje hegemonii ame-
rického dolaru.
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A čísla z června 2017 jeho 
slova potvrzují. Global Trade 
Review (GTR) uvedl, že po-
dle údajů společnosti Swift 
klesl renminbi k tomuto datu 
z pozice páté nejpoužívanější 
globální měny, kam se dostal 
v červnu 2015, na pozici šes-
tou. Jeho podíl na mezinárod-
ních platbách se snížil z 2,09 % 
na 1,98 % ve stejném období.

Jak dodává GTR, realita je 
taková, že o internacionali-
zaci jüanu se mluví výrazně 
méně než dříve. Jen málo lidí 
očekává, že by význam čínské 
měny v nadcházejících letech 
významně stoupl. S výjimkou 
těch finančních institucí, které 
na tom mají zájem.

Rakousku zoufale 
chybí odborníci
Přestože je řemeslná výroba 
jedním z největších odvětví 
rakouské ekonomiky, až celá 
třetina živnostníků a řemesl-
ných závodů trpí nedostatkem 
odborných pracovních sil. Za 
posledních pět let se průměr 
zvýšil na 27 %. Jde především 
o zahradníky, pokrývače, klem-
píře, skláře, zedníky, techniky 
z oblastí elektra, staveb a ko-
munikace, chybí rovněž elek-

trikáři, instalatéři, stolaři a truhláři, kadeř-
níci. Nejvíce pracovních míst vzniká podle 
portálu pro vyhledávání práce Monster.cz 
v administrativě a sociální a zdravotní péči. 
V zemi je nedostatek odborníků z oblasti 
výpočetní techniky a médií, zdravotních 
sester, lékařů a kvalifikovaných ošetřova-
telů. Posledně jmenovaných především, 
podle rakouských úřadů bude stát do 
10 let potřebovat až 30 000 ošetřovatelů. 
Jejich průměrná mzda dosahuje 1 380 eur. 
Existuje rovněž vysoká  poptávka po 
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 strojvedoucích a kvalifikovaných zaměstnancích do vyšších pozic 
v reklamních agenturách. Nabízejí se také sezonní práce v turis-
tickém sektoru, zemědělství a lesnictví.

Je tomu tak navzdory faktu, že Rakousko patří mezi top země 
vyhledávané zejména mladými lidmi z méně rozvinutých zemí. 
Podle časopisu Týden si tu totiž ve srovnání se mzdou v ČR často 
vydělají v přepočtu i dvojnásobek. Hospodářské noviny upozor-
ňují, že to ale nejsou jenom vyšší platy, co láká české pracovníky 
za hranice. Velký vliv mají i další zaměstnanecké bonusy. Napří-
klad v Německu a i Rakousku mají všichni zaměstnanci ze zákona 
nárok na přídavky na děti, v přepočtu skoro 5 000 CZK měsíčně 
na jednoho potomka, k tomu běžně dostávají proplacené i ces-
tovní náklady nebo delší pracovní dovolenou.
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Nejinovativnější  
firmy světa podle  
časopisu Forbes

Elon Musk patří k nejsledovanějším 
podnikatelům současnosti

Prestižní americký ma-
gazín Forbes nedávno zveřej-
nil svůj tradiční přehled nejino-
vativnějších světových firem. 
Mezi deseti nejúspěšnějšími 
firmami se objevuje šest re-
prezentantů Spojených států, 
dva jsou z Indie a po jednom 
zástupci Číny a Jižní Koreje. 

Na třetím místě skončil Ama-
zon. Forbes poznamenává, že 
žádná jiná společnost v uply-
nulé dekádě nepředstavila to-
lik nových produktů a služeb. 
„Nabízí se jediná otázka: Jak 
to dělají…?“ dodává Forbes. 
A podle toho, co firma plánuje, 
se rozhodně nechystá usínat na 
vavřínech. Namátkou připra-
vuje doručování balíků pomocí 
dronů, a to na krátkou vzdále-
nost a přímo do rukou objedna-
telů. Má v plánu spustit i létají-
cí skladiště. Obří vzducholodě 
naberou zboží, vystoupají nad 
požadovanou lokalitu do výšky 
okolo 14 kilometrů a z tohoto 
 mobilního překladiště budou 
startovat drony s roznáškou. 

Pomyslnou stříbrnou me-
daili si odnesl obdivovaný Elon 
Musk, označovaný za největší-

ho inovátora současnosti, se svou Teslou. 
Její roli průkopníka na poli elektrických 
vozů, domácích baterií a solárních střech 
netřeba dvakrát představovat. V součas-
nosti tvoří nabídku firmy v oblasti vozů 
luxusní sedan Model S, elektrické SUV 
Model X a připravovaný levnější Model 3, 
jehož technické specifikace firma zveřejni-
la nedávno. Jak uvádí Wikipedie, od první-
ho prodeje modelu Roadster do září 2016 
prodala Tesla Motors již více než 160 000 
elektrických automobilů.

Pomyslné zlato získala společnost Sa-
lesforce, světová jednička v oblasti CRM 
(řízení vztahů se zákazníky – pozn. red.) 
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a podnikových cloudových sys-
témů. Vznikla v roce 1999 jako 
start-up v malém bytě v San 
Franciscu a dnes zaměstná-
vá více než 28 000 lidí po ce-

lém světě. „Za posledních 18 let jsme byli 
úspěšní v dodržování přístupu, podle nějž 
jsou pro nás inovace centrem všeho, co 
děláme,“ napsal k tomu Parker Harris, za-
kladatel a technický ředitel firmy.

Příležitost ve Střední 
Americe: Rekordně roste 
dovoz autosoučástek
Zastupitelský úřad ČR (ZÚČR) 
v Mexiku upozornil na zajíma-
vý potenciál pro české vývoz-
ce. Region Střední Ameriky 
totiž v roce 2016 zaznamenal 
navýšení o 8 % v importu au-
tomobilových součástek na 
celkových 1 043 mld. USD. 
Česko s tradičně silným auto-
motive průmyslem může po-
dle zástupců ZÚČR této pří-
ležitosti využít i v souvislosti 
s dalším očekávaným růstem. 
Autopark v regionu totiž neu-
stále stárne, v současnosti ho 
tvoří z 50 procent automobily 
staré více než 13 let.

Dovoz podle společnosti 
CentraAmericaData v posled-
ních pěti letech stále stoupá. 
Největším dovozcem autodílů 
je Guatemala (293 mil. USD), 
dále Panama (218 mil. USD), 
Kostarika (215 mil. USD), 
Honduras (134 mil. USD), Sal-
vador (103 mil. USD) a Nika-
ragua (79 mil. USD). Nejvíce 

součástek se dováží z USA, Japonska, 
Číny, Tchaj-wanu a Mexika. ČR v sezna-
mu významných partnerů zatím chybí.

Z hlediska rozložení jednotlivých 
typů dopravních prostředků ve Střední 
Americe tvoří 39 % osobní automobily, 
32 % motocykly a 19 % nákladní automo-
bily. Jak podotýkají zástupci velvyslanec-
tví v Mexiku, na výrobu a údržbu těchto 
strojů jsou samozřejmě důležité nové 
i náhradní součástky, v jejichž výrobě je 
ČR tradičně silná.
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Slovníček pojmů 
pro zahraniční obchod
A
 
Advised L/C 
Avizovaný dokumentární akreditiv. Způ-
sob platby, při němž se banka importéra 
zavazuje exportérovi, že mu proplatí hod-
notu realizované dodávky, jestliže do ur-
čité doby splní stanovené podmínky. Na 
rozdíl od potvrzeného akreditivu nese ex-
portér riziko banky kupujícího a teritoriální 
riziko země importu. 

ADB TFP (Trade Facilitation Program)  
Program regionální rozvojové banky Asian 

Development Bank na podporu 
obchodu s asijskými zeměmi. 
Princip podpory spočívá v pře-
vzetí rizika banky vystavující 
akreditiv, stejně jako v převzetí 
politického rizika země dovo-
zu formou záruky poskytnuté 
bance vývozce. 

APG  
(Advance Payment Guarantee) 
Záruka za vrácení akontace. Za-
jišťuje, že exportér vrátí akon-
taci nebo její část v  případě, 

E X P O R T  J O U R N A L Z A J Í M A V O S T I



T I R Á Ž

Export Journal
Číslo vydání: 02/2017
Vychází dne 6. 10. 2017
Vydavatel: Corporate Publishing s.r.o., 
U Golfu 565, 109 00 Praha 10
www.copu.cz
Produkce a grafické zpracování: 
Corporate Publishing s.r.o.
Redakce: Martin Zika, Jan Vejmělek, 
Gabriela Kostková, Ester Včelišová, 
Tomáš Rak, Martin Kavka
Jazyková úprava: Proofreading.cz
Foto: Vojtěch Vlk
Produkce: Soňa Jelínková – KB, 
Ditta Dvořáčková – CoPu
Inzerce: Ditta Dvořáčková,  
+420 603 196 614, 
ditta.dvorackova@copu.cz
Registrace: E 19644
Registrace: MK ČR E 19644
Periodicita: 2× ročně

K O N T A K T  N A  G L O B A L 
T R A N S A C T I O N  B A N K I N G  K B 

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

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

K O N T A K T  N A  K O M E R Č N Í  B A N K U

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

že nerealizuje dodávku v souladu s pří-
slušnou exportní smlouvou. Účinnost 
záruky je zpravidla podmíněna úhra-
dou akontace na účet exportéra.

AML-CFT 
Z anglického Anti-Money Laundering 
and combating the financing of te-
rrorism. Zahrnuje pravidla týkající se 

boje proti praní špinavých peněz a financo-
vání terorismu.
 
Assignment of L/C proceeds 
Institut postoupení výtěžku z akreditivu. 
Vztahuje se pouze na postoupení výtěžku, ke 
kterému je nebo bude beneficient oprávněn 
v rámci akreditivu, a nikoliv na postoupení 
práva jednat v rámci akreditivu.
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Magazín Export 
Journal v tabletech 

a na webu 
Informace o exportních teritoriích najdete nejen v tištěném Export Journalu, ale 

také na webu www.exportjournal.cz, kam zařazujeme všechna vydání magazínu. 
Kromě nejnovějšího čísla na internetu najdete i kompletní archiv. Aby přitom bylo 

čtení na obrazovce počítače co nejpohodlnější, zvolili jsme pro elektronickou 
podobu Export Journalu jednodušší a velmi přehlednou grafickou podobu. 

Navíc si můžete Export Journalem listovat kdekoliv a kdykoliv i prostřednic-
tvím tabletu s operačními systémy iOS a Android, do nichž si časopis můžete 
stáhnout. Rozhovory s exportéry, informace z jednotlivých teritorií a další 
zajímavé tipy si tak můžete přečíst třeba i ve chvíli, kdy zrovna nejste on-line. 

Zdarma ke stažení v


