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Před odchodem z bytu zpravidla otočíme 
klíčem v zámku, svá citlivá data v kyber-
prostoru naopak necháváme napospas. 
Paradoxně právě jejich zneužití může mít 
mnohem horší následky než ukradená te-
levize… Proto jsme jako hlavní téma ak-
tuálního vydání Export Journalu zvolili ky-
bernetickou bezpečnost. Na tyto hrozby 
firmy stále nejsou dostatečně připraveny, 
a dokud vše „funguje“, resp. neobjeví se 
nějaký problém, neaktualizují potřeb-
ná zabezpečení a neinvestují do nových 

bezpečnostních systémů. Důvodem je na-
příklad to, že finance vložené do kyber-
netické bezpečnosti nemají dostatečnou 
viditelnost.

Z hlediska exportních příležitostí jsme 
se zaměřili na africký Senegal. Tamní vlá-
da intenzivně pracuje na programech na 
podporu rozvoje hospodářské infrastruk-
tury země. Stabilní, rostoucí ekonomika se 
silným privátním sektorem pak investuje 
čím dál více i do moderních technologií. 
Například už rok a půl instaluje bankov-
ní skupina Société Générale, k níž patří 
i Komerční banka, ve velkých městech své 
bankomaty na solární energii, což přináší 
nejen finanční úspory. Je to také součást 
snahy přispět ke zlepšení životního pro-
středí v zemi, kde toto téma stále častěji 
rezonuje.

A zpátky blíže do Evropy, anebo vlast-
ně pryč… Nemohli jsme opomenout ani 
téma tzv. brexitu, tedy odchodu Velké 
Británie z Evropské unie. Dubnový mi-
mořádný summit lídrů EU totiž schválil 
žádost Británie o druhý odklad jejího od-
chodu. Premiérka Mayová ho původně 
chtěla odložit do 30. června, nakonec je 
to letošní 31. říjen. Ovšem mimo hru s nej-
větší pravděpodobností není ani varianta 
opakování referenda o brexitu, popřípadě 
stažení žádosti o vystoupení z Unie brit-
skou vládou.      

Jan Juchelka
Předseda představenstva  
a generální ředitel Komerční banky 

Zdání 
klame
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„Kyberzločinci provo-
zují svoji činnost jako podnik 
a průniky skrze zabezpečení 
jsou pro ně obchodním cílem. 
Stejně jako kterýkoli jiný pod-
nik tedy investují prostředky 
do naplnění svých cílů a snaží 
se svůj podnik rozvíjet,“ pro-
hlásil před dvěma lety analytik 
pro kybernetickou bezpečnost 
Mark Child na konferenci IDC 

T É M A  Č Í S L A

Security Roadshow 2017. Tahle charak-
teristika současného stavu je asi jedním 
z nejlepších popisů toho, jak závratným 
tempem se v posledních letech mění digi-
tální prostředí.

Data všude kolem nás
Kybernetický zločin je na skutečně masiv-
ním vzestupu. Statistiky ukazují, že mezi 
všemi počítačovými útoky zaujímal v roce 
2012 necelých 40 %. Ovšem o rok později 

Lapkové 
z internetu
Každých 24 hodin dnes po celém světě dojde k více než 
700 milionům hackerských útoků. Firmy a organizace se bohužel 
ochranou mnohdy nezabývají vůbec, anebo zcela nedostatečně. 
Klíčem k úspěchu je přitom promyšlená bezpečnostní strategie. 
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už to bylo téměř 50 % a letos se 
očekává, že pokryje skoro 90 % 
všech útoků. Pro zajímavost, 
dalšími motivy jsou kybernetic-
ká špionáž, dále hacktivismus, 
tedy propojení aktivismu a hac-
kingu, a také kybernetická válka 
(příkladem může být poškození 
zařízení na obohacování uranu 
pro jadernou elektrárnu v Íránu, 
která kvůli tomu byla spuštěna 
o mnoho měsíců později opro-
ti plánu, prostřednictvím červa 
Stuxnet nebo ovlivňování po-
sledních voleb amerického pre-
zidenta ruskými hackery apod.).

Je to především důsledek 
nárůstu počtu chytrých zařízení 
a digitálních služeb, které nám 
mají usnadňovat běžné den-
ní činnosti, a proto jich máme 
kolem sebe stále víc. S tím se 
pochopitelně zvyšuje i potře-
ba zajistit propojení chytrých 
zařízení s mobily, cloudy, tele-
vizemi, dodavateli atd. Firmy 
a instituce také využívají více 
digitálních služeb od třetích 
stran. Navíc se kvůli používání 
osobních digitálních přístrojů 
jednak pro soukromé, ale i pro 
pracovní účely propojuje firem-
ní s osobním digitálním pro-
středím. Tím pádem se zinten-
zivňuje množství potenciálních 
směrů útoků a ty stále přibý-
vají. Pracujeme se stále větším 
množstvím dat, a to jak s těmi 
obchodními, tak i osobními. 

„V rámci našich analýz ho-
voříme v posledních letech 
o kybernetických hrozbách 
páté generace,“ vysvětluje Petr 
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Kadrmas, Security Engineer Eastern Eu-
rope ve společnosti Checkpoint Software 
Technologies. „Jsou to hrozby, které využí-
vají moderní metody útoků nazývané ‚zero 
day‘ – tedy nové varianty, které tradiční 
signaturní technologie nezachytí –, jež pů-
sobí globálně – jde o velké, mezinárodní 
kampaně jako WannaCry, Petya a další – 
a využívají kombinaci různých vektorů úto-
ku,“ doplňuje. Podle Jakuba Morávka, kte-
rý působí jako Information Security Expert 
ve společnosti 3Key Company, převládá 
při kybernetických útocích škodlivý soft-
ware označovaný jako malware – z ang-
ličtiny malicious, tedy škodlivý, software. 
„Scénář je stále stejný. Malware je doručen 
a chyba softwaru, respektive spíše uživa-
tel ho umožní spustit,“ říká Jakub Morávek. 
„A protože je stále více zařízení připojených 
k internetu, malware po nějakou dobu zů-
stane pro útočníky zajímavým nástrojem.“ 
Analytik je přesvědčen, že na začátku potíží 
mnohdy stojí fakt, že zařazujeme digitální 
technologie do společnosti, aniž bychom 
řešili jejich bezpečné používání a také po-
tenciální dopady v případě problémů. 

Útočníci chtějí stále více vydělat
Dalším velkým trendem je podle analytiků 
nárůst phishing útoků směřujících k zís-
kání přihlašovacích údajů, což je reakce 
na rostoucí zájem o využívání cloudových 
služeb. Prolomení jediného účtu pak může 
znamenat získání kompletní kontroly nad 
celým cloudovým prostředím jedince. Ja-
kub Morávek odhaduje, že škodlivý soft-
ware a phishingové útoky tvoří z hlediska 
četnosti více než 50 % všech typů útoků. 

Petr Kadrmas pak zmiňuje ještě jeden 
intenzivní trend, kterým je pokles útoků 
typu ransomware a nárůst útoků zneuží-
vajících výpočetní výkon na těžbu kryp-
toměn. Ransomware je druh škodlivého 

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



T É M A  Č Í S L A

softwaru, který blokuje počíta-
čový systém nebo šifruje data 
v něm zapsaná a pak požaduje 
od oběti výkupné za obnovení 
přístupu. Podle Petra Kadrma-
se souvisí výše naznačená změ-
na se snahou útočníků rychleji 
a snadněji útoky monetizovat. 
V případě ransomware útoku je 
totiž nutné vybudovat určitou 
infrastrukturu, lidé a firmy jsou 
prý navíc stále méně ochotní 
platit výpalné, tedy ransom.

Analytici se shodují, že do-
minantními vektory útoků jsou 
stále web a e-mail, ale útočníci 
se začínají zaměřovat i na další, 
zejména mobilní zařízení. Jak 
vysvětluje Petr Kadrmas, cíle-
né útoky pak kombinují řadu 
vektorů. Akce začne například 
formou DDoS, což je distribu-
ovaný útok na znepřístupnění 
služby, například webu. A pa-
ralelně se šíří malware kampaň 
formou e-mailových příloh, kte-
ré tradiční antivir nedetekuje. 
„Při našich testech u zákazní-
ků jsme například zaznamenali 
až desítky variant stejné přílo-
hy v rámci několika jednotek či 
desítek minut, cílem útočníka 
je doručit malware alespoň 
v několika variantách,“ říká Petr 
Kadrmas. „Řada útoků také již 
používá přizpůsobení a loka-
lizaci, takže přicházejí v češti-
ně, oslovují konkrétní osoby ve 
firmě a obsahují sdělení, které 
vypadá jako legitimní komuni-
kace,“ vysvětluje.

Jak ukazují různé výzkumy, 
značná část firem není na ky-

bernetické útoky vůbec připravená (více 
viz rubriku Zkušenosti na straně 18). Když 
se problémem začnou zabývat, bohužel se 
často zaměřují pouze na jednu část bez-
pečnosti s tím, že ostatní části budou řešit 
následně. Jenomže takto nechávají velkou 
část možných vektorů útoku nepokrytou, 
typickým příkladem je už zmíněná ochra-
na mobilních zařízení. Přestože velká část 
firem již umožňuje přístup k firemním infor-
macím právě jejich prostřednictvím, ochra-
na těchto přístrojů proti moderním útokům 
je stále ojedinělá. A řešení typu Mobile De-
vice Management ochranu proti moderním 
mobilním malware útokům nezajistí. Ob-

KO L I K  F I R M Y  S T O J Í  
K Y B E R N E T I C K É  Ú T O K Y

Podle studie společnosti Radware, před-
ního světového dodavatele integrovaných 
řešení pro zabezpečení aplikací, která 
byla publikována letos v lednu, přesahují 
průměrné náklady firem na kybernetický 
útok 1 milion dolarů. Její Zpráva o celosvě-
tové bezpečnosti aplikací a sítí 2018–2019 
uvádí, že pro organizace, které započítá-
vají náklady na útok, se toto číslo zvyšuje 
na 1,67 milionu dolarů. Dopady kyberne-
tických útoků se podle respondentů prů-
zkumu projevují především provozní/pro-
dukční ztrátou (54 %) a také v negativních 
zkušenostech zákazníků (43 %). Navíc 
téměř polovina dotazovaných uvedla, že 
cílem útoků, které utrpěli, bylo poškoze-
ní jimi poskytovaných služeb. Podle další 
třetiny bylo cílem odcizení dat.
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dobné je to s mobilními počí-
tači – tradiční antivirus již ne-
dokáže efektivně chránit proti 
moderním variantám útoků. 
Přesto je nasazení moderních 
ochran koncových stanic stále 
spíše ojedinělé.

Moderní hrozby vyžadují 
moderní ochranu
Jak podotýká Jakub Morávek, 
u hmotných věcí si snadno do-
kážeme představit jejich hod-
notu, ale u dat je to výrazně 
těžší. Navíc s daty v digitálním 
světě pracujeme neustále, jsou 
to tedy naprosto běžné záleži-
tosti. A právě to, že neřešíme 
hodnotu dat, je podle bez-
pečnostního experta hlavní 
příčinou chybného nakládání 
s nimi. „Data našich zákazníků, 
partnerů, kolegů, také informa-
ce o službách, reporty či nasta-

vení systémů často téměř neřízeně putu-
jí celou společností. A i v případech, kdy 
víme, že se to nemá dělat, je ‚výjimečně‘ 
předáme někomu, komu bychom je dávat 
neměli,“ říká Jakub Morávek. Bez označe-
ní dat, definování pravidel pro nakládá-
ní s nimi a kontrolování jejich dodržování 
se podle něj nedá zajistit jejich důvěrnost 
a konzistence.

Je zřejmé, že efektivní ochrana proti mo-
derním variantám útoků musí používat mo-
derní techniky. Velké množství firem ještě 
stále provozuje základní úrovně ochrany 
proti útokům druhé až třetí generace, což je 
tradiční antivirus, firewall či IDS/IPS. Petr 
Kadrmas vysvětluje, že proti moderním va-
riantám hrozeb je potřeba nasadit moder-
ní technologie detekce a prevence nezná-
mých variant malwaru typu „sandboxing“, 
kdy neznámý soubor otevřeme v kontrolo-
vaném prostředí Sandboxu a podle jeho 
chování je pak detekována malware aktivi-
ta. Dále mohou pomoci metody využívající 
technologie strojového učení a umělé in-
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teligence pro efektivní odhalování 
rychle se měnících hrozeb.

Moderní ochrana je podle ana-
lytika především vícevrstvá a mo-
dulární. Obsahuje technologie 
detekce a prevence ve fázi před 
spuštěním, v průběhu spuštění 
a po spuštění škodlivého kódu. 
„Ukazuje se, že klíčovým faktorem 
je prevence malware aktivit, kte-
rá dokáže výrazně snížit celkové 
náklady útoku ve srovnání s tech-
nikami detekce a následné reme-
diace,“ říká Petr Kadrmas. „Také 
v ochraně proti phishing útokům 
již nestačí tradiční technologie a je 
nutné detekci posouvat směrem 
k analýze phishing stránek v reál-
ném čase,“ vysvětluje.

Je to pozitivní slovo
Možná je ale dobré se na celou věc 
podívat s určitým nadhledem. Jako 
to nedávno ve svém článku udělal 
Adrien Ogée, analytik Světového 
ekonomického fóra, který se proble-
matikou kyberbezpečnosti zabývá. 
Adrien se ve svém textu snažil všem, 
kdo mají hrůzu z toho, co strašného 
na ně zase může z tajemného ky-
berprostoru vyskočit, napumpovat 
trochu optimismu do žil. Podle něj 
všechny ty četné články v médiích 
referující o tom, jak obrovské množ-
ství dat zase hackeři zneužili a kolik 
útoků uskutečnili, vyvolávají v uži-
vatelích pocit, že jsou proti tomu 
zcela bezmocní. Jenže to podle 
něj není pravda, protože kyberne-
tická bezpečnost je pozitivní slovo 
a měla by být zdrojem naděje. 

Klíčem je podle něj otevřenost 
a důvěra, důvěra generálního ředi-
tele a potenciálně představenstva, 

T É M A  Č Í S L A

J A K  J E  N A  T O M  
Č E S K Á  R E P U B L I K A

Kyberkriminalita je obecně v Česku na vze-
stupu. Vloni informovala média, že podle 
policejních statistik došlo jen v roce 2017 
v Česku k téměř šesti a půl tisícům počíta-
čových útoků. Bylo jich tedy skoro o tisícov-
ku víc než v roce 2016 a o pět tisíc víc než 
v roce 2011. Terčem se stala každá čtvrtá 
firma. Nejčastějším typem útoku je takzva-
ný phishing, tedy podvodné e-maily, podle 
statistik se s ním za poslední dva roky setka-
la téměř polovina napadených tuzemských 
podniků. Analytik společnosti PwC Michal 
Čábela při této příležitosti řekl, že kyberzlo-
činci už neútočí jen na velké firmy, jak tomu 
bylo ještě před několika lety, ale stále častěji 
si vybírají střední, nebo dokonce i malé spo-
lečnosti. A doplnil, že řada firem kybernetic-
ké útoky tají, protože se bojí o svou pověst 
a některé navíc používají nelegální software. 
Škodlivým softwarem jsou podle odborníků 
nejvíc ohrožené firmy z oblasti energetiky, 
průmyslu nebo finančních služeb.

že investice do bezpečnosti byly promyš-
leny a že společnost nepadne na základě 
jednoduchého útoku. Takovou důvěru je 
možné budovat prostřednictvím interak-
cí mezi bezpečnostními týmy a zbytkem 
organizace, které se postupně zhmotňují 
v konkrétní procesy. V tomto smyslu je dů-
ležité vytvořit vnitřní kulturu, která umožní, 
aby se prosazování kybernetické bezpeč-
nosti stalo součástí komunikačního příbě-
hu společnosti, uzavřel Adrien Ogée. 

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



A K T U A L I T A

Margus Simson

Margus Simson je novým 
členem představenstva 
Komerční banky

Poprvé v historii má Ko-
merční banka v představen-
stvu pozici s přímou odpověd-
ností za digitální rozvoj. Chief 
Digital Officerem se stal Mar-
gus Simson, který v průběhu 
své téměř dvacetileté kariéry 
pomáhal vytvářet digitální ře-
šení mimo jiné pro tři největší 
banky v Estonsku. I to ukazuje, 
že Komerční banka chce být 
dynamickou, moderní a ote-
vřenou korporací. Do tohoto 
konceptu se Margus Simson 
hodí také svými dobrovolnic-
kými aktivitami. Působí mimo 
jiné jako technologický šéf 
mezinárodní ekologické inici-
ativy World Cleanup Day. Ta 
vloni v září dokázala při uklí-
zení měst a přírody zapojit 
17 milionů lidí na všech konti-
nentech. 

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



Má běžný uživatel internetového 
bankovnictví možnost bránit se proti úto-
kům podvodníků? Jaká bezpečnostní pra-
vidla byste doporučil? A jaká jsou oprav-
du nezbytná?
Pokud se bavíme o běžných formách úto-
ku, které vidíme aktuálně na českém trhu 
a v okolních zemích, tak je možné říci, že 
běžný uživatel má možnost útokům přede-
jít, případně se jim bránit, a to především 
obezřetným chováním. My v Komerční 
bance tomu říkáme bezpečnostní desate-
ro. Když se jím klient řídí, je schopen val-
né většině útoků efektivně čelit. Pokud se 
bavíme o nejdůležitějších bezpečnostních 
zásadách, pak za klíčové považuji nesdě-
lovat třetí straně citlivé údaje nutné pro 
přihlášení do internetového či mobilního 
bankovnictví, případně citlivá karetní data 
(jméno, příjmení, číslo karty, datum exspi-
race či bezpečnostní kód), která by mohla 
třetí strana zneužít. V podstatě jde o ana-
logii toho, co děláme v běžném fyzickém 
světě. Přece také nikomu cizímu nedáte 
klíče od svého domu či bytu.
 
Jaké kroky k maximální ochraně klient-
ských účtů činí banka?
Mluvíme zde o celé řadě opatření. Ně-
která z nich jsou z pohledu klientů vidi-

Může se běžný uživatel internetového bankovnictví ubránit 
podvodným útokům? Tomáš Doležal, manažer operačních rizik 
Komerční banky, se domnívá, že ano. Důležitá je obezřetnost, 
se kterou bychom měli střežit citlivá data a údaje. 

telná, což je například řešení 
IBM Trusteer, které Komerč-
ka nabízí klientům zdarma 
s cílem ochránit jejich zaří-
zení (PC, mobil, tablet) před 
bankovními malwarovými 
útoky. Některá opatření jsou 
naopak pro klienty „neviditel-
ná“. To jsou primárně systémy 
detekce podvodných trans-
akcí. Tyto systémy pracují na 
pozadí s cílem identifikovat 
transakce vykazující známky 
podvodných plateb, které ná-
sledně odkloní k dalšímu pro-
věřování.  
 
Dostanou se útočníci k ban-
kovnímu účtu snáze skrze kli-
enta nebo skrze banku? (Jaké 
cesty volí častěji?) 
V naprosté většině přípa-
dů jsou útoky vedeny skr-
ze klienta, který je nejslab-
ším článkem v celém řetězci. 
Snaží se zneužít jeho důvěři-
vosti, například různými for-
mami phishingu, případně 
využít toho, že uživatel nemá 
antivir, nemá aktuální antivir 

Citlivá data jsou 
jako klíče od bytu
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nebo nemá nainstalované bezpečnost-
ní záplaty v operačním systému. Úto-
ky na banky mají nejčastěji povahu tzv. 
DDoS útoků, jejichž cílem je znefunkčnit 
a znepřístupnit službu ostatním uživa-
telům tím, že přehltí napadené počítače 

požadavky dle pokynu z řídi-
cího centra útočníka. V po-
sledních letech je možné se 
setkat s pokročilými tzv. APT 
útoky, které jsou vedeny na 
banky s cílem zcizit značné 
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množství finančních prostředků. Přípra-
va takovýchto útoků a jejich samotná re-
alizace je otázkou měsíců systematické 
práce útočníků (například v roce 2015 
byl zcizen 1 bilion dolarů při takzvaném 
Carbanak attack, v roce 2016 bylo od-
cizeno 100 milionů dolarů při útoku na 
Bangladéšskou centrální banku). 

V kyberkriminálním světě jsou velmi po-
ptávaným zbožím data z platebních karet. 
Jak se k nim podvodníci mohou dostat 
a jak obchod s daty probíhá? 
Hlavní schémata zcizení citlivých karetních 
dat je předně phishingový útok na klienty, 
který pod různými záminkami, například 
reklamní akce nabízející slevu či kredit na 
nákup, vyláká z uživatelů registraci včet-
ně citlivých karetních informací. Dále je to 
instalace skimmingových zařízení na ATM 
a hackerský útok na daného obchodníka 
s cílem zcizit jeho databázi platebních ka-
ret zákazníků. Mezi nejzávažnější přípa-
dy z poslední doby patří zcizení více jak  

5 milionů čísel karet při útoku 
na síť luxusních obchodů Saks 
Lord & Taylor.
 
Které světové destinace jsou 
z hlediska hackingu rizikovější? 
Asi žádným překvapením 
není, že mezi největší hráče 
patří Čína, které se připisu-
je cca 40 procent všech ha-
ckerských útoků na planetě. 
Spekulace v této oblasti říkají, 
že se může jednat o organizo-
vanou činnost Čínské lidové 
osvobozenecké armády. Mezi 
hlavní cíle těchto útoků patří 
US Government. Další zemí 
následující Čínu je USA, které 
se připisuje cca 10 procent ha-
ckerských útoků na planetě. 
To dokládá projev prezidenta 
Baracka Obamy na Summitu 
G20, který deklaroval že USA 
disponuje největším a nejlep-
ším kybernetickým „arzená-
lem“ na světě. Trojici uzavírá 
Rusko, kterému se připisuje 
cca 5 procent hackerských 
útoků na planetě. 

Do jaké míry se může banka na 
kybernetický atak připravit? Co 
je třeba si zjistit, když jako klient 
vybírám banku a chci při výběru 
zohlednit připravenost banky 
na tento druh kriminality?
Jedná se o celou řadu opat-
ření, která mají za cíl chránit 
samotnou banku před útoky 
zvenčí, ale také o sérii opatření 
směřujících k prevenci podvo-
dů na straně klientů. Obecně 
platí, že velké bankovní domy 

K D O  J E  T O M Á Š  D O L E Ž A L ? 

Vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB-TU 
v Ostravě, obor finance a bankovnictví. 
V Komerční bance působí od roku 2002 na 
různých pozicích ve financích a řízení rizik. 
Je rovněž členem správní rady Nadace KB 
Jistota. V rámci skupiny působil rok v Rus-
ku, kde napomáhal integraci Rosbank do 
finanční skupiny Société Générale. Tomáš 
Doležal je ženatý, má dvě dcery a ve vol-
ném čase se nejraději věnuje sportu (tenis, 
horské kolo) a cestování.
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v České republice jsou subjekty kritické 
infrastruktury, a jsou tudíž kladeny větší 
nároky na jejich úroveň.
 
Kybernetická rizika jsou v současné době 
pro manažery řízení rizik velkým téma-
tem. Jaká další nejčastější rizika spadají 
do vaší kompetence? A v jakém poměru 
jsou k těm virtuálním?
V Komerční bance mám na starosti ope-
rační rizika. Jejich definice je velice široká, 
nicméně pokud pomineme kybernetické 
hrozby, pak jedny z největších rizik, kterým 
bankovní domy v EU čelí, jsou rizika sou-
visející s přerušením provozu IT systému, 
regulatorní rizika spojená s enormním ná-
růstem regulatorních požadavků (GDPR, 
MIFID, PSD atd.) a rizika podvodného jed-
nání klientů a zaměstnanců.  
 
V čem vidíte v současnosti největší výzvu 
ve svém oboru?
Pokud se budeme bavit o největších vý-
zvách v bankovním oboru, okamžitě mě 
napadá rychlá transformace dnes zná-
mých bankovních modelů z klasických 

„kamenných bank“ do vir-
tuálních bankovních domů, 
které kompletně poskytují 
své služby klientům vzdáleně 
a on-line 7/24. Tento trend je 
podpořen vstupem nových 
velkých hráčů, jako je Google 
nebo Apple, do světa bankov-
ních produktů. Hezkým prak-
tickým příkladem je zrychlu-
jící se platební styk v Česku. 
Již dnes se odehrávají platby 
mezi dvěma účty v jedné ban-
ce okamžitě, případně mezi 
účty vedenými u různých bank 
v rámci jednoho dne. Během 
letošního roku budou imple-
mentovány bankami tzv. oka-
mžité platby mezi bankovními 
domy, jejichž prostřednictvím 
bude možné převádět finanč-
ní prostředky mezi bankov-
ními domy v rámci jednotek 
sekund. Takové zrychlení pla-
tebního styku klient jistě vel-
mi ocení.  
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Politická i makroekonomická stabilita ve spojení se snahou o rychlý 
rozvoj průmyslu přináší exportérům mimořádné obchodní možnosti.

„Nebát se Afriky, Blízké-
ho východu nebo Asie. Zbavit 
se nesmyslných, zastaralých 
a nepodložených předsudků, 
které bohužel v české podnika-
telské sféře o těchto teritoriích 
stále panují.“ Tak odpovídá na 
otázku, co by doporučil českým 
podnikatelům zvažujícím zkusit 
štěstí na černém kontinentu, 
Ilja Mazánek, obchodní ředi-
tel společnosti Transcon. Jeho 
firma, která se specializuje na 
elektronické a elektrické vyba-
vení pro letiště a heliporty, kon-
cem roku 2017 podepsala velký 
kontrakt na výstavbu pěti letišť 
v Senegalu. Transcon díky své-
mu unikátnímu systému, který 
lze smontovat jako stavebnici, 
dokáže postavit letiště za dobu 
kratší než rok. A senegalská za-
kázka za více než 100 milionů 
eur bude jedním z největších 
českých infrastrukturních pro-
jektů v subsaharské Africe za 
posledních několik desetiletí.

„Naše vnitropodniková stra-
tegie je mimo jiné zaměřena na 
větší geografickou diverzifikaci 
vývozů, cílem je minimalizovat 

exportní rizika,“ popisuje Ilja Mazánek dů-
vody, proč si Transcon vybral právě Se-
negal. „Snažíme se kontinuálně zvyšovat 
podíl vývozů mimo Evropu a EU, dnes vy-
vážíme do 35 zemí světa. Proto se zamě-
řujeme také na africké, blízkovýchodní či 
asijské trhy. Pokud jde o Afriku, Senegal 
byl pro nás logickou volbou. Je to politic-
ky stabilní, bezpečná země, která je často 
dávána za příklad aplikace demokracie na 
africkém kontinentu,“ vysvětluje obchodní 
ředitel Transconu.

Tvrdá práce se vyplatí
Jeho slova potvrzuje i Pavel Zástěra, 
ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR 
v Senegalu. „Výstavba a modernizace se-
negalské ekonomiky skýtá pro zahraniční 
subjekty zajímavé obchodní a investiční 
příležitosti. Z Dakaru se stává obchodní 

Podnikání v Senegalu 
vyžaduje tvrdou 
každodenní práci 
a neustálé studium.

Senegal nabízí 
jedinečnou příležitost 
při modernizaci země
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a finanční centrum této části 
západní Afriky a neméně důle-
žitá je i politická a makroeko-
nomická stabilita,“ říká diplo-
mat. A upozorňuje, že Senegal 
patří mezi jednu z mála zemí 

v Africe, kde od vyhlášení nezávislosti, 
které se v zemi uskutečnilo v roce 1960, 
nedošlo k převzetí moci silou, ale vždy na 
základě výsledků demokratických voleb.

Nelze pochopitelně čekat, že bude 
všechno fungovat bez problémů. Jak Pavel 
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Zástěra upozorňuje, hlavními 
rizikovými faktory investová-
ní v Senegalu jsou nižší právní 
ochrana, pomalá práce úřadů 
a počítat je třeba i s jistou ne-
transparentností legislativních 
pravidel. „Rovněž se jedná 
z evropského pohledu o zemi 
s ne zcela dostatečně rozvi-
nutou infrastrukturou, přesto-
že se v oblasti dopravní infra-
struktury a v energetice situace 
postupně zlepšuje. V praxi ale 
stále občas dochází k přerušo-
vání dodávek elektrické ener-
gie a výjimkou není ani nízká 
produktivita pracovníků,“ do-
plňuje Pavel Zástěra.

„Je samozřejmě pravda, že 
podnikání zde vyžaduje tvrdou 
každodenní práci a neustálé 
studium, ale jednoznačně se 
to vyplatí,“ podotýká k tomu Ilja 
Mazánek. Podnikání v teritori-
ích, jako je subsaharská Afrika, 
navíc podle něj přináší firmám 
nejen dobré a ceněné refe-
rence. Zároveň zvyšuje jejich 
prestiž v mezinárodním odbor-
ném prostředí, což se zpětně 
promítá do poptávky po jejich 
produktech.

Neopakovatelná 
příležitost
Podle Pavla Zástěry jsou v Se-
negalu pro české firmy ob-
chodní příležitosti v mnoha 
sektorech. Jak už totiž bylo 
zmíněno, hospodářství země 
v současné době prochází 
modernizací. Ta se týká např. 
infrastruktury, zemědělství, 

S E N E G A L S K É 
E KO N O M I C E  S E  D A Ř Í

Senegal v posledních letech vykazuje so-
lidní ekonomický růst hrubého domácí-
ho produktu (HDP) s více než 6 %, za rok 
2018 se počítá s přírůstkem 7 %. Senegal 
má v porovnání s dalšími zeměmi regionu 
v podstatě vyvážený státní rozpočet, za-
dlužení státu na úrovni 60 % HDP je nižší 
než u dalších zemí Západoafrické ekono-
mické a monetární unie. 

Senegal je její druhou největší ekonomi-
kou se čtvrtou největší ekonomikou Hos-
podářského společenství západoafrických 
států. „V hodnocení Doing Business 2018 
se zařadil mezi pět zemí subsaharské Afri-
ky a mezi třináct zemí z celého světa, kte-
ré uskutečnily alespoň pět významných 
ekonomických reforem,“ upozorňuje eko-
nomický diplomat Pavel Zástěra. Celkově 
Senegal v minulých letech poskočil o ně-
kolik příček a nyní se nachází na 140. místě.

V nedávné době byla navíc v Senegalu 
nalezena ložiska ropy a plynu. Zprovoz-
nění těžby, které se plánuje na roky 2021 
a 2022, by mělo přispět k urychlení eko-
nomického rozvoje. 
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ce. Úspěch ale mají i společnosti, které 
se tu snaží prosadit nově se specifickými 
technologiemi a řešeními. Jednak mají co 
nabídnout a také se snaží, stejně tak jako 
Transcon, své exportní portfolio diverzifi-
kovat. Někdy jim ale chybí vůle do země 
pravidelně jezdit a sledovat vývoj projek-
tu na místě. Pavel Zástěra vysvětluje, že 
tamní obchodní partnery také neuspokojí 
nabídka jen části projektu a často požadují 
celé řešení. „Větší šanci na úspěch proto 
mají firmy, které jsou schopné navrhnout 
řešení tzv. na klíč včetně financování. A to 
buď samy, anebo ve spolupráci s další-
mi českými partnery,“ domnívá se Pavel 
 Zástěra.

Ilja Mazánek slova ekonomického diplo-
mata potvrzuje a doplňuje svoje postře-
hy získané vlastní zkušeností. „Hlavním 
faktorem našeho úspěchu byla trpělivost 

zpracovatelského průmyslu, 
energetiky nebo informačních 
a telekomunikačních techno-
logií. Rozvoj průmyslu je navíc 
ve vládním rozvojovém plánu 
Senegalu charakterizován jako 
významný předpoklad udržitel-
ného růstu ekonomiky, tvorby 
pracovních míst a zajištění zá-
kladních potřeb obyvatelstva. 
„Využít těchto možností je pro 
české firmy historicky ojedi-
nělá šance, vzhledem k tomu, 
že proces výstavby země se 
nebude opakovat,“ zdůrazňuje 
diplomat.

Celá řada českých firem 
patří z pohledu obchodová-
ní v Africe, včetně Senegalu, 
mezi prakticky tradiční vývoz-
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a vytrvalost, nelze čekat, že 
kontrakt na větší projekt pode-
píšete během pár měsíců,“ za-
mýšlí se Ilja Mazánek. „Určitě 
pomůže komparativní výhoda, 
resp. výjimečnost nabízeného 
produktu, což splnil náš svě-
tově unikátní program modu-
lárních letišť. Pak také stručná 
a jasná prezentace produktu, 
dokázali jsme ho lidem, kte-
ří rozhodovali, představit bě-
hem jedné minuty, dále osobní 
kontakt se zákazníkem a míst-
ními úřady, odborná a jazyko-
vá znalost, obchodní empatie, 
znalost a vnímání teritoriálních 
specifik,“ vypočítává obchodní 
ředitel společnosti Transcon.

Vnímají čas jinak
Oba pánové se shodují na tom, 
že osobní přítomnost exportéra 
je naprosto nezbytným předpo-
kladem pro navázání nebo vy-
tvoření skutečných obchodních 
kontaktů a zejména pro rozvoj 
podnikatelských projektů. Mar-
tina Krmencová, obchodní ma-
nažerka pro africký trh společ-
nosti Tonak, říká, že i její firmě 
se při dobývání senegalského 
trhu osobní kontakt osvědčil. 
„Také je velmi důležité vyjasnit 
si hned na začátku spolupráce 
jasné obchodní podmínky pro 
obě dvě strany. Vstřícné a ko-
rektní jednání se nám vždy vy-

platilo, ale to neplatí pouze pro tento trh,“ 
domnívá se Martina Krmencová. Rovněž je 
důležité si uvědomit, že úředním jazykem je 
v zemi francouzština. Angličtina pro komu-
nikaci se senegalskými firmami a instituce-
mi v drtivé většině případů nestačí. 

Jaká jsou specifika jednání se senegal-
skými obchodními partnery? Je třeba se 
připravit na něco pro obyvatele západní 
Evropy ne zcela obvyklého? „Jiné je vní-
mání času,“ poznamenává Pavel Zástěra. 
„Senegalští partneři nezřídka zařizují logi-
stické aspekty z českého pohledu tzv. na 
poslední chvíli, i když jsou vyzýváni k za-
slání detailnějších informací několikrát 
předem. V důsledku toho mohou nastávat 
změny termínů cest a jednání krátce před 
jejich konáním. Tyto nepříjemnosti jsou ale 
v případě trpělivosti představitelů českých 
firem vyváženy srdečností a pohostinnos-
tí senegalských partnerů a dlouhodobou 
spoluprací,“ vysvětluje Pavel Zástěra a při-
dává ještě jeden tip. Senegalští zástupci 
a distributoři podle něj často usilují o se-
psání dohody o exkluzivním zastoupení. 
Podle českého diplomata je však lepší 
s touto dohodou počkat až po vyzkoušení 
partnera, případně ji podepsat na omeze-
nou, resp. zkušební dobu.

„Úspěch v Senegalu, a platí to i pro další 
africké země, může sloužit jako brána do 
okolních států, především do těch sdru-
žených ve stejné regionální ekonomické 
organizaci ECOWAS, tedy Hospodářské 
společenství západoafrických států, nebo 
těch, které mají stejný úřední jazyk, jako 
je např. frankofonní Afrika,“ dodává Pavel 
Zástěra. 
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Společnost PSP Engi-
neering patří mezi exporté-
ry se zkušenostmi z černého 
kontinentu. Specializuje se na 
dodávku technologických linek 
a také investičních celků pro 
výrobu cementu a vápna, zpra-
cování rud, lomového kamene 
či uhlí. A také aplikaci vybra-
ných technologií v energetice 
a chemickém průmyslu. O tom, 
jak se podniká v Africe, jsme 
hovořili s technickým ředite-
lem a členem představenstva 
Ing. Jaroslavem Koutňákem.

Co vám otevřelo dveře k úspěš-
ným zakázkám v Africe?
PSP Engineering působí na af-
rickém kontinentu dlouhodo-

V Africe se nám daří
bě, v některých zemích máme lokální ob-
chodní partnery, kteří zprostředkovávají 
přímý obchod, do jiných vyvážíme naše 
technologie přes generální dodavatele.  Ji-
ným obchodním kanálem je smluvní vztah 
s globálním korporátním investorem, který 
v dané zemí vlastní výrobní kapacitu nebo 
se chystá investovat do nové. 

Co je pro vás na tomto obchodním styku 
nejtěžší?
Důležitým aspektem obchodování v Africe 
je identifikace seriózního zákazníka. Množ-
ství různých překupníků (nejen afrického 
původu) snažících se zbohatnout na ob-
chodování s evropskou firmou je běžnou 
praxí. Velmi obezřetně musíme zacházet 
s různými poplatky za poslání tendru, ne-
vratnými bid bondy, nepřímými bankovní-
mi zárukami apod. 

Libérie – mletí 
zlatonosné rudy 
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J A K  S P O LU P R ÁC I 
S  P S P E N G I N E E R I N G  V I D Í 
J A N  H A LO U Z E K ,  
R E L AT I O N S H I P M A N AG E R  K B

PSP Engineering, stejně jako ostatní spo-
lečnosti skupiny PSP, je dlouhodobým 
a váženým partnerem Komerční banky, 
který pravidelně využívá služeb nejen 
v oblasti transakčního bankovnictví, ale 
zejména bankovních záruk a dokumentár-
ních plateb.

Vzhledem k unikátní povaze každého 
kontraktu se snažíme vždy nabídnout ře-
šení šitá na míru, a to včetně možností za-
jištění měnových rizik.

Jaké produkty místnímu trhu 
dodáváte? 
Naše dodávky lze rozdělit do ně-
kolika základních skupin – stroje 
a zařízení pro výrobu cementu, 
zpracování rud, stavebního ka-
meniva a dalších průmyslových 
surovin.  V cementářském prů-
myslu jsme historicky začínali 
výstavbou cementáren v Egyp-
tě, Súdánu, Tanzanii a Mali. Na-
posledy jsme dodali do Súdánu 
sadu náhradních dílů. Největší 
referencí v rudném průmyslu je 
pak dodávka zařízení na zpra-
cování zlatonosné rudy pro zá-
kazníka z Libérie.  

Jaká je vaše pozice na trhu?
Z více než 50 afrických zemí 
rozvíjíme obchodní aktivity v 35 
z nich, naše stroje a zařízení 

Mali – montáž 
mlýnu pro ce-

mentářskou 
surovinu
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Jaroslav Koutňák, technický ředitel a člen 
představenstva PSP Engineering a.s.

naleznete ve 12 zemích. Kon-
tinent dělíme na část sever-
ní – středomořskou, střední – 
rovníkovou a jižní.  V severní 
Africe zůstává nejvýznamněj-
ším trhem Egypt, v rovníkové 
Africe máme nejvíce referencí 
v zemích okolo Guinejského 
zálivu a Senegalu.  V jižní části 
kontinentu se neangažujeme. 
Zakázky v Africe generují 5 až 
10 % ročního obratu, prostor 
pro rozšíření aktivit tu určitě je.

Jaké jsou vaše plány do bu-
doucna?
Vedle Egypta se chceme vrátit 
ke spolupráci se středomořský-
mi africkými zeměmi, což ovšem 
vyžaduje příznivější politické 
a investiční klima. Rozvíjíme spo-
lupráci s globálními provozova-
teli a EPC kontraktory zejména 
pro oblast rovníkové Afriky.

Video
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Kybernetická bezpečnost… v poslední době čím dál častěji 
skloňovaný výraz. I když povědomí stoupá, najdou se však stále 
firmy, či dokonce celá odvětví, kde je její význam podceňován. Koho 
se tedy bezprostředně týká? A jakým hrozbám mohou následně čelit 
firmy i jednotlivci? Názor doc. Ing. Jana Hajného, Ph.D., z Fakulty 
elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně zachytila 
redakce magazínu Export Journal.

Asi nejaktuálnější 
hrozbou je
tzv. ransomware, 
což je vyděračský 
software.

Kybernetická 
bezpečnost je často 
podceňována 

Kybernetická bezpečnost 
se týká jednoznačně všech, ať 
už se jedná o jednotlivce – po-
kud nechtějí přijít o svá osobní 
data, tak o firmy a organizace. 
Z pohledu firemního prostředí, 
státní správy či velkých kor-
porací pak význam a odpo-
vědnost samozřejmě narůstá. 
V těchto oborech však není 
úroveň zabezpečení informač-
ních a komunikačních systémů 
dostačující a kybernetická bez-
pečnost jako celek je prozatím 
spíše podceňována. 

Na druhou stranu v klasic-
kých IT systémech – ať už se 
jedná o poskytovatele clou-
dových či e-mailových služeb, 
infrastruktury, se za posled-
ní roky úroveň velmi zlepšila. 
Obecně tedy u provozovatelů 
ICT toto téma není podceňo-
vané a řeší se poměrně inten-
zivně. 

Doporučení pro každou firmu 
Pokud se budeme bavit o firmách, které 
jsou tzv. povinnými osobami, tak povin-
nosti přímo vyplývají ze zákona a vyhlášky 
o kybernetické bezpečnosti a doporučení 
Národního úřadu pro kybernetickou a in-
formační bezpečnost (NÚKIB). Nicméně 
všechny firmy by měly mít povědomí o tom, 
jaké požadavky a doporučení NÚKIB ve vy-
hlášce má. Jedná o praktické požadavky, 
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které by měla implementovat 
každá firma. 

Pod koho by v otázce odpo-
vědnosti měla spadat kyberne-
tická bezpečnost? U středních 
a větších podniků by měl být 
jednoznačně vyčleněn minimál-
ně jeden člověk, který se speci-
alizuje pouze na tuto problema-
tiku. Neměla by to být jen jedna 
z agend běžného administrátora 
ICT systémů. Pokud jde o malou 
firmu, ve které se pracuje napří-
klad s citlivými daty, tato dopo-
ručení se vztahují i na ni.

Největší hrozby 
Asi nejaktuálnější hrozbou je tzv. 
ransomware, což je vyděračský 
software, který se vás různými 
způsoby snaží vydírat. Cílem je 
získání finančních prostředků 
od oběti, což může být firma, 
ale i jednotlivec. A to takovým 
způsobem, že vám buď zašif-
ruje data na vašich počítačích 
či serverech a poskytne vám je 
zpět pouze za nějakou úplatu, 
nebo se snaží poškodit vaši re-
putaci – útočníci oběť vydírají 
kvůli vrácení dat nebo naopak 
kvůli nezveřejnění osobních 
dat. To je nyní asi jeden z hlav-
ních trendů z oblasti malwaru, 
tj. škodlivého softwaru. 

Další oblastí, která stojí za 
zmínku, je špionáž pro průmys-
lové podniky. Je to oblast, kdy 
se správce informačního sys-
tému mnohdy ani nedozví, že 
mu v síti běží software, který je 
schopen odesílat firemní interní 
data například konkurenci. Pod-

vodný software takto může běžet i několik 
let, aniž by byl detekován.  

Častou strategií je neopravovat to, 
co funguje
Pokud se tedy vyloženě neobjeví nějaký pro-
blém, tak firmy často neinstalují nové aktua-
lizace, neaktualizují potřebná zabezpečení, 
neinvestují do nových bezpečnostních sys-
témů. Důvodem je například to, že finance 
vložené do kybernetické bezpečnosti nema-
jí dostatečnou viditelnost. Potom ale v tako-
vé síti může běžet např. zmíněný špionážní 
software. 

Dále firmy nedělají dostatečné zálohy, 
případně nemají zálohy adekvátně zabez-
pečeny, to samé platí pro uživatelské účty. 
Firmy také vkládají příliš velkou důvěru v za-
městnance. Velmi častou hrozbou je přitom 
nebezpečí zevnitř firmy, kdy citlivá data mo-

Doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D., z Fakulty 
elektrotechniky a komunikačních  
technologií VUT v Brně
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hou vynést právě zaměstnanci 
firmy, kteří jsou třeba s něčím 
nespokojení a současně v dané 
firmě nejsou zavedeny dosta-
tečné mechanismy a technolo-
gie pro ochranu dat právě před 
zaměstnanci. 

Chybou je také nedostatečné 
testování a konfigurace bezpeč-
nostních prvků, kdy firma nové 
bezpečnostní mechanismy in-
staluje, ale neotestuje, zda sku-
tečně fungují. Při následných 
incidentech se pak často setká-
váme s tím, že prvky sice byly 
nainstalovány, ale byly špatně 
nakonfigurovány, takže nejsou 
schopny zajistit žádanou míru 
bezpečnosti. 

Častým „přešlapem“ provo-
zovatelů ICT systémů, ze kte-
rého následně mohou plynout 
sankce, je také špatná ochrana 
soukromí. Přitom v dnešní době 
jsou již přísné požadavky na zís-
kávání dat například od zákaz-

níků – mnohdy se toto ale stále neřeší v do-
statečné míře. Podle GDPR mají subjekty, 
které shromažďují osobní údaje, povinnost 
dostatečně je zabezpečit. Celý boom ohled-
ně GDPR je navíc pouze počátek, v této ob-
lasti můžeme do budoucna očekávat další 
zpřísnění. 

Zájem o experty roste
Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho 
novela z roku 2017 jsou z našeho pohledu 
poměrně zdařilé. Díky zákonu o kybernetic-
ké bezpečnosti jsou zavedeny například tzv. 
povinné osoby, které v této oblasti musí být 
aktivní. Musí splňovat požadavky a realizo-
vat opatření proti kybernetickým útokům. 

Pozitivní změnu lze vysledovat také z hle-
diska nejrůznějších výběrových řízení. Za-
tímco dříve se kybernetická bezpečnost 
příliš nedostávala do zadávacích kritérií, 
v současné době již bývá zahrnuta. Často se 
na nás obracejí subjekty za účelem definice 
bezpečnostních požadavků pro výběrová ří-
zení. Z dané situace pak samozřejmě vyplý-
vá také větší zájem o absolventy zaměřené 
na informační bezpečnost. 
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Hlavně ať už to skončí! Právě tohle si nejspíš přeje většina Britů, 
a koneckonců i všech ostatních Evropanů. V tuto chvíli měla být 
Velká Británie již téměř měsíc mimo Evropskou unii. Nejenže se to 
nestalo, ale dodnes dokonce ani není jasné, za jakých podmínek 
nakonec sedmadvacítku opustí. 

Brexit: Po třech 
letech žádný posun

Dlouhé tři roky od britského refe-
renda předvádí politická reprezentace 
země divadlo, přesněji řečeno frašku, 
kterou by si předtím nedokázal představit 
zřejmě ani ten největší šílenec ve svých 
nejdivočejších snech. Přesto je to reali-
ta. Britská společnost, tedy spíše tamní 

parlament, je v názoru na to, 
jak se s brexitem vyrovnat, tak 
hluboce rozdělený, že, jak se 
zdá, není schopen žádného 
kompromisu. 

Bezprostředně po rozhod-
nutí Britů opustit Unii jsme se 
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J A K  O Š Á L I T  V E Ř E J N O S T

V otázce brexitu se občas ozývá názor, že 
Velká Británie do Evropské unie vlastně 
nikdy pořádně nepatřila a měla k ní dlou-
hodobě kritický postoj. Jan Čulík, který pů-
sobí jako Senior Lecturer in Czech Studies 
na University of Glasgow ve Skotsku a zá-
roveň jako šéfredaktor Britských listů, tvr-
dí, že podle statistik byla Unie až do roku 
2015 systematicky a trvale problémem 
pro maximálně 5 procent Britů. „Skutečný 
problém uměle vyvolal až tehdejší premi-
ér David Cameron, v jehož straně existu-
je dlouhodobě několik desítek euroskep-
tiků, kteří usilovali o vyčlenění své země 
z Unie,“ říká Jan Čulík. Cameron se podle 
něj obával, že tito poslanci přejdou do ex-
tremistické strany UKIP, a tak si vymyslel 
referendum.   

Celá věc možná není až takto jednodu-
chá. Pravdou je, že ve volbách do Evrop-
ského parlamentu v roce 2009 získal UKIP, 

na stránkách Export Journa-
lu pokoušeli nastínit nejvíce 
pravděpodobné varianty bu-
doucích obchodních vztahů 
Spojeného království s jeho 
nejvýznamnějšími partnery. 
Tedy především s Evropskou 
unií a také Spojenými státy. 
Kvůli již zmíněné neschop-
nosti politické reprezentace 
země dohodnout se na tom, 
podle jakých pravidel by chtě-
la praktikovat další soužití 
s Unií, však stále nic konkrét-
ního nevíme. Jasné je jen to, že  
tzv. tvrdý brexit, tedy odchod 
Velké Británie bez jakékoli do-
hody, se (zatím) nekoná. 

Dubnový mimořádný su-
mmit lídrů EU totiž schválil 
žádost Británie o druhý odklad 
jejího odchodu. Premiérka Ma-
yová ho původně chtěla od-
ložit do 30. června, nakonec 
je to 31. říjen. Následující ob-
dobí ale bude flexibilní, může 
se stát, že Spojené království 
odejde první den následující-
ho měsíce po schválení brexi-
tové dohody, kterou zatím 
poslanci třikrát odmítli. Britá-
nie také podle domluvených 
podmínek nesmí „dělat pro-
blémy“, a pokud zůstane přes 
evropské volby, musí si v nich 
zvolit europoslance. Evropská 
unie situaci v červnu vyhodno-
tí, a pokud Británie podmínky 
nesplní, 30. června nastane 
tvrdý brexit. Ovšem mimo hru 
s největší pravděpodobnos-
tí není ani varianta opakování 
referenda o brexitu, popřípadě 
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stažení žádosti o vystoupení 
z Unie britskou vládou.  

    
Český obchod s Británií 
se propadá
Co se týká vzájemného ob-
chodu mezi Českou republi-
kou a Velkou Británií, která je 
naším pátým největším part-
nerem, ten už sčítá rány, které 
na něj v důsledku brexitu do-
padají. Jak před časem infor-
moval Český statistický úřad, 
už v prosinci loňského roku se 
dovoz ze Spojeného království 
meziročně propadl o 35 pro-
cent, za celý rok pak o 16 pro-
cent. Vývoz vloni poprvé po 
několika letech klesl, konkrét-
ně o 2,5 procenta, a snížil se 
na úroveň roku 2015. 

Martin Macourek, vedoucí 
zahraniční kanceláře Czech-
Trade v Londýně, před časem 
pro Hospodářské noviny uve-
dl, že se české firmy dotazují 
na určitý propad výroby v brit-
ském automobilovém průmy-
slu, který je zčásti přisuzován 
nejistotě spojené s brexitem. 
Naše firmy jsou prý také méně 
ochotné investovat, například 
do aktivit, jako jsou veletrhy 
nebo výstavy. Média také in-
formovala, že mezi českými 
exportéry roste poptávka po 
zakládání společností přímo 
v Británii. 

Podle analytiků by si firmy 
měly prověřit, zda jsou při-
praveny na změny v režimu 
daně z přidané hodnoty, vy-
kazování cel i administrativní 

V důsledku 
Trumpova 
protekcionismu 
se Evropské unii 
daří podepisovat 
významné obchodní 
smlouvy. Nedávno 
uzavřela dohodu 
s Japonskem, která 
pokrývá třetinu 
světového HDP.

jehož primární politikou bylo vystoupení 
Spojeného království z EU, druhé místo za 
konzervativci, a o pět let později dokonce 
tyto volby vyhrál. Jde ale především o to, 
jak upozorňuje Jan Čulík, že v současné 
divoké době překotných technologických 
změn, nových médií, řetězových mailů, fake 
news atd. je poměrně snadné zmanipulo-
vat veřejné mínění. Vysokoškolský profe-
sor na glasgowské univerzitě jako analogii 
uvádí téma imigrantů v České republice. 
To bylo podle něj vytvořeno uměle, bez ja-
kéhokoli reálného základu, a přesto doká-
zalo vyhrát minimálně prezidentské volby. 

Je tedy dobré nechat takto zásadní 
problémy rozhodovat prostřednictvím re-
ferenda, když většina lidí z logiky věci ne-
může dohlédnout všech důsledků? A po-
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požadavky, řekl serveru Ak-
tuálně.cz Martin Diviš z PwC 
ČR. Tvrdý brexit totiž podle 
něj může vést až k povinnosti 
českých firem registrovat se 
k DPH v Británii. Odhady uka-
zují, že české firmy by v dů-
sledku této varianty odchodu 
Británie z Unie mohly přijít až 
o 30 miliard korun. Jde na-
příklad o náklady související 
s výrazným zdražením dopra-
vy zboží apod. A další desítky 
miliard by česká ekonomika 
ztratila kvůli nižším firemním 
investicím.   

kud ano, neměla by se na nich shodnout 
minimálně dvoutřetinová většina, jak to 
v podobných případech bývá obvyklé? Ji-
nak totiž dochází k tomu, čeho jsme teď 
svědky: Společnost je hluboce rozdělená 
a politická scéna v totálním rozkladu. Na-
víc se teoreticky s každým dalším referen-
dem může výsledek měnit, protože většina 
je zcela minimální. 

A podle celé řady signálů také Britové 
možná tak trochu naletěli. Příklad? Jako 
jeden z argumentů své nespokojenosti 
uváděli příliv imigrantů z východní Evro-
py, kteří jim prý berou práci. Je pravda, 
že například mezi roky 2011 a 2016 jich 
do země přibylo okolo 1,5 milionu. Jenže 
britská ekonomika dokázala ještě rychleji 
nová pracovní místa vytvářet, v roce 2016 
byla nezaměstnanost na desetiletém mi-
nimu. A navíc, jak před třemi lety vysvět-
lovali analytici Českého rozhlasu, britská 
ekonomika imigranty potřebuje. Bez nich 
by neměla dostatek zaměstnanců jak ve 
vysoce kvalifikovaných oborech, tak i na 
opačném konci pracovního spektra. 
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Loňská analýza nejvýznamnějších světových trhů uskutečněná 
společností KPMG přinesla dost varující zjištění: Více než 
polovina firem není připravená na kybernetické útoky. Těch 
přitom neustále přibývá.

Ředitelé firem v Evro-
pě, obou Amerikách, Asii a na 
Středním východě dnes mu-
sejí čelit celé řadě v zásadě 
podobných rizik a dilemat. 
Jak vyplynulo z pravidelného 

průzkumu Global CEO Outlook společ-
nosti KPMG uskutečněného v loňském 
roce, kybernetický útok je pro ně na žeb-
říčku potenciálních hrozeb vysoko, do-
konce na druhém místě. Hned po riziku, 
že v současném světě dojde k návratu 

Firmy nejsou na  
kyberútoky připravené, 
ukazují průzkumy
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k teritorialismu, v němž je na 
vzestupu ekonomická nacio-
nalizace. To mimo jiné zname-
ná, že nebezpečí kybernetic-
kého útoku je ve vnímání šéfů 
firem stále významnější, opro-
ti roku 2017 se totiž posunulo 
o tři příčky nahoru. 

Jak píší analytici KPMG, di-
gitální inovace dokážou tvo-
řit významné hodnoty napříč 
obchodními modely, zákaz-
nickými zkušenostmi apod. 
Jenomže čím více jsou jed-
notlivé organizace propojené, 
tím jsou zároveň zranitelnější. 
V dnešním světě je kyberne-
tická hrozba naprosto univer-
zálním rizikem. A tak není divu, 
že celých padesát procent ře-
ditelů firem, kteří se průzkumu 
Global CEO Outlook zúčastni-
li, se shoduje na tom, že když 
se mluví o tom, že by se jejich 
firmy staly obětí takového úto-
ku, není na místě otázka „jest-
li“, ale „kdy“.

Kybernetičtí 
zločinci 
ukradnou 
v roce 2023 
odhadem 
33 miliard 
záznamů. 
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Průzkumu globální analytické společnosti 
KPMG s názvem Global CEO Outlook 2018 
se zúčastnilo 1 300 ředitelů firem obcho-
dujících na jedenácti klíčových trzích (Aus-
trálie, Čína, Francie, Německo, Indie, Itálie, 
Japonsko, Nizozemsko, Španělsko, Velká 
Británie a USA). Firmy působí v jedenácti 
hlavních odvětvích (automobilový průmysl, 
bankovnictví, infrastruktura, pojišťovnic-
tví, investiční management, zdravotnictví, 
průmyslová výroba, technologie, telekomu-
nikace, maloobchod / spotřebitelské trhy 
a energetika). Třetina respondentů pochází 
z firem, jejichž roční obrat dosáhl více než 
10 miliard dolarů a žádná ze společností, 
které se zúčastnily průzkumu, neměla roč-
ní obrat nižší 500 milionů dolarů. Sběr dat 
proběhl v období leden–únor 2018. 

Kybernetičtí zločinci ukradnou v roce 2023 
odhadem 33 miliard záznamů. Alespoň to 
předpokládá studie Juniper Research z roku 
2018. To je poměrně slušný nárůst v porov-
nání s rokem 2018, ve kterém Juniper oče-
kával 12 miliard zcizených záznamů.

Záznamy zahrnují osobní údaje, které 
lidé sdílí s různými subjekty. Mohou obsa-
hovat jejich jména, adresy, údaje o kreditní 
kartě nebo číslo sociálního zabezpečení. 
Více než polovina takto poškozených dat 
na celém světě se bude s největší pravdě-
podobností nacházet ve Spojených stá-
tech, a to do roku 2023. Proč právě tam? 
V USA je zkrátka největší množství ulože-
ných spotřebitelských a firemních dat.
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America first
Zajímavé je podívat se na tuto 
věc z pohledu jednotlivých 
zemí. O nevyhnutelnosti ky-
berútoku na jejich byznys je 
přesvědčeno téměř 70 % Ame-
ričanů, kteří se tímto ocitají na 
špičce pomyslného žebříčku. 
V závěsu za nimi jsou s 62 % 
Australané. Po lehkém odstu-
pu následují Němci a Fran-
couzi (47 %), Japonci (46 %) 
a Britové (39 %). Ali Ahmed 
Al-Kuwari, šéf katarské QNB 
Group, největší banky na 
Středním východě a v regionu 
severní Afriky, říká, že výzvou 
je být vždy o krok před kyber-
netickými lupiči, což je ovšem 
nesmírně složitý úkol. „Jestliže 
ještě nedávno bylo toto téma 
otázkou, kterou se zabývaly 
primárně IT oddělení, tak dnes 
už je to trvalá agenda, kterou 
mají na stole seniorní výkonní 
šéfové,“ dodává.

Celá řada šéfů firem má 
vážné obavy o odolnost za-
bezpečovacích systémů svých 
podniků. Jenom zhruba polo-
vina z dotázaných věří, že jsou 
zajištěné dobře. Za nejlépe 
připravené oproti svým kole-
gům se pak považují ředitelé 
společností z oblasti infra-
struktury, jsou o tom přesvěd-
čeni téměř ze 70 %. S 58 % ná-
sledují takzvané life sciences, 
tedy obory jako biotechnolo-
gie, farmaceutika, biomedicí-
na, zpracování stravy, životní 
prostředí a další. Nad padesáti 
procenty je pak ještě pojištění, 

V  H L E D Á Č K U  F B I

Počítačoví lumpové už se dostali i na po-
věstný „most wanted“ seznam amerického 
Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), 
poprvé se to stalo v roce 2014. Od té doby 
do loňského roku se počet stíhaných ky-
berzločinců rozšířil na 42 lidí a skupin. Se-
znamu vévodí Park Jin Hyok, údajně seve-
rokorejský programátor, který je součástí 
státem sponzorované hackerské organi-
zace. Podle FBI je „zodpovědný za někte-
ré z nejnákladnějších počítačových útoků 
v historii, včetně kybernetického útoku na 
Sony Pictures Entertainment, dále za sé-
rie útoků zaměřených na banky po celém 
světě, v jejichž rámci se společně s dalšími 
kumpány pokoušel ukrást více než 1 mili-
ardu dolarů, a také za útok nazvaný Wan-
naCry, který postihl desítky tisíc počítačo-
vých systémů po celém světě“. 
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investiční management, ener-
getika, oblast retailového pro-
deje a bankovnictví.

Priorita pro board
Dani Michaux, analytička 
KPMG, souhlasí s tím, že agen-
da kybernetické ostražitosti se 
ve firmách posouvá. „Dnes už 
nezáleží na tom, v jakém obo-
ru působíte. Data jsou života-
dárnou krví každého byznysu,“ 
tvrdí. „Chytří lídři proto z při-
pravenosti na kybernetický 
útok udělali prioritu pro před-

stavenstva firem a pravidelně zařazují 
zátěžové testy odolnosti systému a také 
schopnosti zaměstnanců atakům odolat. 
Společnosti se rovněž snaží vytěžit z ta-
kových investic konkurenční výhodu a zá-
roveň získat větší přehled o svém systému 
a datech,“ vysvětluje.

Odolný bezpečnostní systém však fun-
guje také jako kriticky důležitý nástroj pro 
budování důvěry. Podle dostupných dat je 
více než polovina ředitelů přesvědčena, 
že silná kybernetická strategie je klíčová 
z hlediska všech zainteresovaných stran, to 
znamená zaměstnanců, manažerů, vlastní-
ků, ale i zákazníků či dodavatelů.
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Před časem jsme se s výkonnou ředitelkou pro transakční 
a platební služby v Komerční bance Janou Švábenskou bavili 
o zrychlování zahraničních plateb. Co se od té doby změnilo 
v tuzemském platebním styku, jak rychle jsou platby klientů 
Komerční banky v rámci banky i do jiných tuzemských bank 
odesílány nebo jaké novinky KB nabídla klientům, si přečtete 
v následujícím rozhovoru.

Platby do Senegalu? 
Umíme!
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V současnosti se často 
mluví o zrychlování plateb. 
Co nového nabídla KB svým 
klientům?
Již od konce listopadu 2018 
mohou naši klienti zadávat 
příkazy k úhradě v rámci Ko-
merční banky 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu, 365 dní v roce. 
A je jedno, jestli je ráno, od-
poledne, večer či noc, všední 
den, víkend nebo státní svá-
tek. V případě dostatku peněz 
na účtu zpracujeme platbu 
v rámci KB mezi běžnými účty 
i platby mezi spořicím a běž-
ným účtem okamžitě. Disponi-
bilní zůstatek příjemce platby 
v KB navýšíme během několi-
ka sekund. Příjemce tak může 
tyto peníze následně použít 
pro provedení další platby, 
výběr z bankomatu nebo plat-
bu kartou. Aktuálně se však 
peněžní prostředky připsané 
na účet příjemce nevyužijí na 
čekající splátky úvěrů, včetně 
splátky kreditní karty, ani na 
trvalý příkaz k úhradě splat-
ný v den, kdy došlo ke zvýšení 
disponibilního zůstatku.

Ne vždy mají plátce i příjemce 
účet u Komerční banky. Jak je 
tomu v těchto případech?
I u plateb do jiných bank došlo 
v roce 2018 ke zrychlení připi-
sování peněz na účet příjemce. 
Příkaz k úhradě do jiné banky 
v České republice můžete za-
dávat rovněž 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu, 365 dní v roce. 
Při dostatku peněz na vašem 

účtu zpracujeme platby z běžných koru-
nových účtů do jiných bank v ČR okamži-
tě. Od srpna 2018 platí, že pokud zadá-
te platbu v pracovní den do 13:00 hodin, 
resp. pokud bude platba zúčtovaná v na-
šich systémech v pracovní den do 14:15 
hodin, zajistíme připsání na účet příjemce 
v jiné tuzemské bance tentýž den. V opač-
ném případě v nejbližší pracovní den.

U pravidelných plateb bývá často využí-
ván trvalý příkaz, došlo i tady k úpravám?
Ano, zde jsme reagovali na podněty klien-
tů, jejichž partneři nedokázali bez textové 
zprávy spárovat platby z trvalých příkazů. 
Nově tak od konce března 2019 přenáší-
me obsah pole „Popis platby“ i příjemcům 
v jiných bankách. Týká se to jak nově zřizo-
vaných, tak i stávajících trvalých příkazů. 
Doporučujeme zkontrolovat si, zda máte 
správně a nezávadně vyplněné pojmeno-
vání trvalého příkazu. O přenosu názvu tr-
valého příkazu příjemci, tedy protistraně, 
klienty upozorňujeme při zřizování nové-
ho trvalého příkazu k úhradě a vyplňování 
pole „Popis platby“.

Další úpravou, ke které došlo u trva-
lých příkazů, je zasílání upozornění o blí-
žícím se datu ukončení platnosti aktivního 

V KB nabízíme 
možnost zadat platby 
i v tzv. exotických 
měnách, jedná se až 
o 110 měn do více než 
160 zemí světa.
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Jana Švábenská, výkonná ředitelka Komerční banky pro Transakční a platební služby
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Platby je možné odesílat do celého světa, 
což platí i pro Senegal. Pro nás se jedná 
o velmi exotickou destinaci, ale i do takto 
vzdálené a nám velmi neznámé země je 
možné poslat platbu.

trvalého příkazu, a to dva týd-
ny před koncem jeho platnosti. 
Upozornění je odesíláno for-
mou e-mailu nebo push noti-
fikace. Klient tak bude mít čas 
se rozhodnout, zda chce, aby 
se platby z trvalého příkazu 
v nezměněné podobě prová-
děly i nadále, anebo jeho na-
stavení změní.

Reagovali jste na podněty kli-
entů i v jiných případech?
Ano, vyslyšeli jsme žádos-
ti a zpětnou vazbu klientů 
k tomu, že jim chybí přenáše-
ní vlastní poznámky uvedené 
k platbě na výpisy z účtu. Vlast-
ní poznámku k platbě klienti 
zadávají buď na formulářích 
přes internetové bankovnictví, 
anebo importem v dávkách 
v poli „Popis pro mě“. Stále 
platí, že tato informace slouží 
pouze pro potřeby klienta jako 
zadavatele platby. Na rozdíl 
od vyplněného pole „Zpráva 
pro příjemce“ ji nepřenášíme 
nikomu jinému. Proto se „Po-
pis pro mě“ nepřenáší do po-
tvrzení o platbě, neboť tento 
dokument může být, zejména 
v e-mailové formě, zaslán ko-
mukoliv na jakoukoliv e-mailo-
vou adresu.

Mluvili jsme o platbách přes 
internetové i mobilní ban-
kovnictví. Co když potřebuji 
poslat platbu do země méně 
známé, řekněme do Senega-
lu, jak můžu takovou platbu 
zadat?

J A K  Z A D ÁVAT  T U Z E M S K É 
P L AT B Y ?

Abyste měli jistotu, že vámi zadanou plat-
bu do jiných tuzemských bank skutečně 
zpracujeme včas, tedy v požadovaný den 
splatnosti, doporučujeme vám ji zadat 
v pracovní den s předstihem, a to vždy po-
dle způsobu jejího zadání.

Později zadané platby mohou být zpraco-
vané pouze částečně, tudíž i připsané na 
účet příjemce v jiné bance až následující 
pracovní den.

Typ příkazu Doporučený 
čas zadání

Jednotlivé platby zadané 
prostřednictvím interneto-
vého bankovnictví on-line

13:00

Platby importované v dáv-
ce v on-line a průběžném 
režimu

12:00

Příkaz k úhradě zadaný přes 
Expresní linku KB v den 
splatnosti

11:00

Příkaz k úhradě předaný 
bankovnímu poradci na 
 pobočce KB

11:00
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V Komerční bance nabízíme 
možnost zadat platby i v tzv. 
exotických měnách, jedná se 
až o 110 měn do více než 160 
zemí světa, seznam je k dispo-
zici na našich webových strán-
kách. I do Senegalu je možné 
odeslat platbu v jejich národní 
měně, západoafrickém franku 
CFA, zkráceně XOF, který je 
obvykle psaný jen jako franc. 
Kromě Senegalu se použí-
vá jako národní platidlo také 
v okolních zemích, jako je Ni-
ger, Togo, Pobřeží slonoviny 
a Burkina Faso.

Jen pro zajímavost, v jaké 
měně jsou nejčastěji platby do 
této země odesílány?

Platby do této země jsou našimi klienty 
odesílány především v eurech, jde o de-
sítky plateb ročně. V případě, že klienti 
o tyto platby mají zájem, mohou je pro-
střednictvím Komerční banky uskutečnit, 
a to buď prostřednictvím internetového 
bankovnictví v eurech, nebo v eurech či 
v národní měně Senegalu prostřednictvím 
papírového formuláře na pobočce banky.

Kteří klienti platby do Senegalu posílají?
Sama jsem si myslela, že o ně mají zájem 
především podnikatelské subjekty. Ale když 
jsme se podívali do statistik, zjistili jsme, že 
tomu tak není. Až třetinu těchto plateb usku-
teční občané. O ty ostatní se téměř rovným 
dílem dělí segmenty Small Business, Cor-
poration a Top Corporation.
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Komerční banka
je svým klientům 
oporou i na africkém 
kontinentu

České firmy mají v Africe 
tradičně dobrou pověst a mo-
hou navazovat na legendární 
značky z 20. století. Na dru-

Afrika má před sebou velice zajímavou budoucnost, a to v mnoha 
směrech. Ovšem z dlouhodobého pohledu jsou to bezesporu 
exportní příležitosti, které lákají do afrických zemí evropské 
obchodníky. V posledních letech čím dál tím častěji také české firmy, 
které tu hledají silné a stabilní odběratele. Oporou a spolehlivým 
partnerem při expanzi na africké trhy je pro své klienty bankovní 
skupina Société Générale, k níž patří i Komerční banka.

Gabriela Kost-
ková, vedoucí 

Trade Finan-
ce KB, a Papa 

Ndiagne Ndoye 
ze senegalské 
pobočky Soci-

été Générale při 
semináři Annual 

Trade 2019 
osobně diskuto-
vali otázku pod-

pory českého 
exportu

hou stranu, v této části světa – možná více 
než kde jinde – závisí úspěch obchodu do 
značné míry na dlouhodobých osobních 
vazbách, znalosti poměrů a místní podpoře. 
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O B N O VA  S E N E G A L S K ÝC H 
L E T I Š Ť  Z A  Ú Č A S T I 
KO M E R Č N Í  B A N K Y

Komerční banka podporuje české firmy, kte-
ré hledají nové investiční příležitosti v Africe. 
Aktuálně jedná například s firmou TRANS-
CON Electronic Systems o poskytnutí finan-
cování rekonstrukce pěti senegalských regi-
onálních letišť. Tato společnost podepsala 
smlouvu se senegalským Ministerstvem le-
tecké dopravy. Předmětem financování by 
měla být prozatím první fáze projektu, kte-
rá se bude týkat obnovy letišť v Saint Louis 
a Matam. Na financování prostřednictvím 
exportního odběratelského úvěru, jehož 
příjemcem bude Ministerstvo ekonomiky, 
financí a plánování Senegalu, by se kromě 
KB měla podílet také Česká exportní banka 
(ČEB). Jedná se i o vystavení záruk za vrácení 
akontace a záruk za správné provedení díla. 
Tyto by měla na základě protizáruk od KB 
a ČEB vystavit Société Générale de Banques 
au Sénégal. Vše by pak měla pojistit exportní 
pojišťovna EGAP. 

životního prostředí v zemi, kde toto téma 
stále častěji rezonuje. 

SGBS se také zapojila do projektu Smart 
City 21. století. Diamniadio, město ležící 
30 km od hlavního města Dakaru, se po-
stupně proměňuje ve správní a ekonomické 
centrum země a má tak odlehčit přetížené 
metropoli. SGBS se zde podílí například 
na financování stavby moderní smart čtvrti 
vládních budov. Senegal tedy rozhodně patří 
k zemím, které mají českým exportérům co 
nabídnout. 

To všechno umí svým klien-
tům a partnerům poskytnout 
Société Générale, která má své 
zastoupení v 19 afrických stá-
tech, především na západě a ji-
hovýchodě Afriky. Experti dceři-
ných bank po celém kontinentu 
jsou velmi úspěšní ve vyhledá-
vání obchodních a investičních 
příležitostí, které jsou zajímavé 
právě pro zahraniční firmy. SG 
tak umí dobře využít potenci-
ál, který jejím obchodům dávají 
tradiční historické vazby, zna-
losti místního prostředí, spo-
lečné zkušenosti a dlouholeté 
dobré obchodní vztahy. 

Investice a moderní tech-
nologie v Senegalu 
To, že má SG v Africe silnou 
a významnou pozici, dokres-
luje fakt, že je mezi třemi nej-
silnějšími bankovními skupi-
nami tohoto kontinentu. Velmi 
úspěšná je například v Sene-
galu, kde se svými obchody 
zapojila do programu vlády na 
podporu rozvoje hospodářské 
infrastruktury země. Stabilní, 
rostoucí ekonomika se silným 
privátním sektorem investuje 
čím dál tím více i do moderních 
technologií. 

Société Générale de Ba-
nques au Sénégal (SGBS), kte-
rá je dceřinou společností SG 
v Senegalu, například už rok 
a půl instaluje ve velkých měs-
tech své bankomaty na solá-
rní energii, což přináší nejen 
finanční úspory. Je to také sou-
část snahy přispět ke zlepšení 
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Česká ekonomika roste, ovšem stále pomaleji, doplácí na výrazně 
horší vnější prostředí. Globální obchod ve světle eskalujících 
obchodních válek a narůstajících překážek ztrácí, do toho Evropa 
čelí zvýšenému geopolitickému riziku: chaosem kolem brexitu 
počínaje a politickou situací v Itálii či Turecku konče. Ale tou největší 
hrozbou je pro české exportéry situace v Německu, jehož průmysl 
již od srpna loňského roku klesá. České hospodářství zatím čelí 
německým problémům statečně.

Loňský rok lze charak-
terizovat jako rok, kdy cent-
rální banka ušla velký kus 
cesty v normalizaci měnových 
podmínek. Jejich extrémní 
uvolnění bylo dědictvím ev-
ropské dluhové krize let 2012 
a 2013. První krokem bylo 
v dubnu 2017 odstranění reži-
mu kurzového závazku a na-
startování trendu zvyšujících 
se úrokových sazeb a jejich 
vzdalování od nulové úrovně. 
Po nesmělém dvojím zvýšení 
v roce 2017 nabral v roce 2018 
trend na síle a po pěti zvýše-
ních klíčové měnověpolitické 
sazby činila dvoutýdenní re-
posazba na konci loňského 
roku 1,75 %. Návrat úrokových 
sazeb blíž k neutrálním hod-
notám, které vidíme mezi 2,50 
% až 3,00 %, umožnilo zejmé-
na robustní inflační prostředí 
na pozadí vysokého mzdové-
ho růstu a silné spotřebitelské 
poptávky. Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky

Obchodní války 
ohrožují i Česko
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Česká ekonomika v průběhu 
celého loňského roku postupně 
snižovala tempo svého meziroč-
ního růstu. Nadprůměrný hospo-
dářský růst roku 2017 o 4,5 % je 
definitivně pryč a rok 2018 zna-
menal návrat růstového tempa 
k dlouhodoběji udržitelné úrovni 
v blízkosti svého potenciálu. Za 
celkovým loňským vzestupem 
o 2,9 % stála primárně domácí 
poptávka. Její síla dokázala více 
než vykompenzovat horšící se 
vnější prostředí, zejména v dru-
hé polovině roku.

Nedostatek pracovní 
síly trvá
Domácí poptávka se mohla 
spolehnout na obě své hlavní 

složky, spotřebu domácností a investiční 
aktivitu. Obojí bylo důsledkem význam-
ných limitů, na které tuzemské hospodář-
ství v loňském roce narazilo. Nedostatek 
pracovních sil i historicky vysoké využi-
tí výrobních kapacit již od poloviny roku 
2017 významným způsobem stimulovaly 
investiční aktivitu v soukromém sekto-
ru. Investice ze strany veřejného sektoru 
zaostávaly, nakonec se ale s blížícím se 
koncem roku 2018 probudily. Podpořila 
je nutnost čerpat prostředky fondů EU. 
V opačném případě totiž hrozilo, že o tyto 
peníze Česká republika přijde.

Rok 2018 byl rokem extrémně napja-
tého trhu práce a napětí nepolevilo ani 
v prvních měsících letošního roku. Míra 
nezaměstnanosti dosáhla v loňském zá-
věrečném čtvrtletí 2,1 % a byla nejnižší 
v historii časové řady od roku 1993. Od 

P Ř E B Y T E K  V  Č E S K É M  Z A H R A N I Č N Í M  O B C H O D Ě 
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poloviny roku 2013 přetrváva-
jící hospodářský růst a s ním 
související tvorba pracovních 
míst se podepsaly na akutním 
nedostatku pracovní síly. Počet 
volných pracovních míst podle 
dat z úřadů práce v prosinci 
2018 překonal celkový počet 
uchazečů o práci 1,4krát, ke 
konci března již tento poměr 
činil 1,5. Výsledkem je razantní 
růst mezd, který vloni dosáhl 
8,1 %, tedy nejvyšší dynamiky 
od roku 2001. 

Vyšší disponibilní příjmy se 
samozřejmě promítly do vyš-
ších tržeb maloobchodních 
prodejců. Ty v reálném vyjád-
ření (bez prodejů motorových 
vozidel) vloni přidaly 4,8 %. 
Nicméně prodeje automobi-

lů o 2,1 % poklesly. První měsíce letošní-
ho roku ovšem vypadají slibně, poprvé od 
loňského července dokonce tržby v moto-
ristickém segmentu v letošním únoru me-
ziročně vzrostly. V celém sektoru služeb se 
vloni tržby reálně zvýšily o 2,8 %, nadprů-
měrným tempem (5,3 %) rostly tržby infor-
mačních a komunikačních činností.

Dynamika zahraničního 
obchodu klesla
Zatímco domácí poptávka přispívala s vý-
jimkou zásob k loňskému hospodářskému 
růstu významně pozitivně, kontribuce za-
hraničního obchodu byla naopak nega-
tivní. Na straně silnějších importů sehrála 
svou roli robustní domácí poptávka stimu-
lující vyšší dovozy spotřebních a zejména 
investičních statků. Naopak situace pro 
exportéry nebyla v loňském roce zrovna 
růžová. Oslabení poptávky bylo pro české 

S V Ě T O V Ý  O B C H O D  S E  V  Z Á V Ě R U  L O Ň S K É H O 
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výrobce patrné zejména v klí-
čovém automobilovém prů-
myslu. Němečtí producenti se 
museli potýkat s přechodem 
na nově certifikované spalova-
cí motory. 

Významnou roli v ochla-
zení dynamiky zahraniční-
ho obchodu sehrála eskala-
ce obchodních konfliktů mezi 
Spojenými státy a jejich klí-
čovými obchodními partnery 
a nejistota související s odcho-
dem Velké Británie z Evropské 
unie. Celkově tak loňská bi-
lance zahraničního obchodu 
zaznamenala přebytek ve výši  
132,7 mld. Kč, který byl nejnižší 
za poslední tři roky. Česká re-
publika potvrdila silnou pozici 
na evropském trhu. 

Do EU vloni směřovalo 
83,6 % celkových exportů. 
Nejvýznamnějším obchodním 
partnerem zůstává Německo, 
kam směřovalo 31,3 % zboží 
vyvezeného z České repub-
liky. Exportní dynamiku táh-
ly zejména vývozy motoro-
vých vozidel (s podílem 27,1 %  
na celkových vývozech), ale 
výrazný příspěvek přinesl 
i export produktů strojíren-
ského a elektrotechnické-
ho průmyslu (podíly obou či-
nily shodně 11,1 %). Celkově 
za rok 2018 vzrostly exporty  
o 3,5 % (importy o 4,6 %). 
Dynamika průmyslové výro-
by byla s těmito čísly v sou-
ladu, připsala si 3,0 %. I přes 
horší bilanci zahraničního  
obchodu a pokračující pasivum 

v bilanci prvotních důchodů zaznamena-
la bilance běžného účtu přebytek ve výši 
0,7 % HDP. Vnější pozice České republiky 
tak zůstala i vloni silná. A nic se na tom ne-
změní ani letos.

Koruna oslabila
Rostoucí jednotkové náklady na práci 
byly vloni hlavním proinflačním fakto-
rem. Celková inflace v roce 2018 činila 2,1 
%, jádrová inflace si připsala 2,2 % a její 
vývoj byl v průběhu celého roku stabilní. 
Tradičně mnohem volatilnější byly ceny 
pohonných hmot (+6,2 %) a ceny potravin 
(+1,3 %). První čtvrtletí letošního roku bylo 
ve znamení dalšího zrychlení cenové dy-
namiky. Březnový index spotřebitelských 
cen ukázal na meziroční dynamiku ve výši  
3 %, což znamenalo dosažení horní hrany 
tolerančního pásma ČNB. Zejména robust-
ní jádrová inflace podporovaná mzdovým 
růstem a neposilující koruna tak umožnily 
centrální bance poměrně rychle norma-
lizovat úrokové sazby. Následné zhorše-
ní situace v Německu vedlo k tomu, že si 
ČNB dala od listopadu se zvyšováním sa-
zeb pauzu. Pokud by se ale situace ve vněj-
ším prostředí stabilizovala, domácí fakto-
ry by centrální bankéře ještě letos mohly 
přesvědčit o nutnosti úrokové sazby dále 
zvýšit.

První čtvrtletí 
letošního roku bylo 
ve znamení dalšího 
zrychlení cenové 
dynamiky.
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Navzdory optimistickým 
očekáváním zkraje loňského 
roku nakonec tuzemská měna 
vloni o necelé procento osla-
bila. Za neschopností koruny 
zhodnotit vůči euru stojí pře-
koupenost české měny zrcad-
lící se ve vysokých devizových 
rezervách ČNB (za rok 2018 
činily 60,4 % HDP) jako důsle-
dek režimu kurzového závazku 
uplatňovaného od listopadu 
2013 do dubna 2017. Kurz ko-
runy vůči euru byl v loňském 
roce mnohem více svázaný 
s pohybem ostatních regio-
nálních měn (polský zlotý, ma-
ďarský forint), které trpěly zvý-
šeným geopolitickým rizikem 
a rostoucími dolarovými úro-
kovými sazbami. Důsledkem 
byl obecně odliv portfoliových 
investorů z rozvíjejících se trhů 
směrem do dolaru.

Výnosy českých dluhopisů se po větši-
nu loňského roku pohybovaly na vzestup-
ném trendu, výnos desetiletého papíru se 
v jeho průběhu přehoupl přes 2 %. Vyšší 
výnosy podporoval hospodářský růst, in-
flace a především zvyšování úrokových 
sazeb ze strany centrální banky. S blížícím 
se závěrem roku 2018 se ale zejména del-
ší konec výnosové křivky dostal pod tlak 
s tím, jak se obecně zvyšovala nejistota 
na finančních trzích. Mezi investory stá-
le více narůstaly obavy z dalšího ekono-
mického vývoje v globální ekonomice ve 
světle zvyšující se nejistoty v souvislosti 
s obchodními válkami a brexitem. Sklon 
výnosové křivky tak již byl na konci roku 
minimální, u úrokových swapů se dokonce 
dostal do záporného teritoria. A předpo-
kládáme, že swapová křivka letos zůstane 
inverzní. Kratší sazby bude nahoře držet 
politika ČNB, naopak delší sazby budou 
trpět nižším růstem eurozóny i nižší tamní 
inflací.
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Nabídnout cestujícím ve 
vlacích kvalitní připojení k in-
ternetu není tak snadné, jak to 
na první pohled vypadá. Roz-
díl mezi kvalitou mobilního sig-
nálu venku a uvnitř vagonu je 
často výrazný a situace se dá 
přirovnat k budově se silnými 
zdmi. Nejen o tomto tématu, 
ale i o mnoha dalších jsme mlu-
vili s Leošem Novotným, zakla-
datelem společnosti Leo Ex-
press, a s Michalem Müllerem, 
obchodním a marketingovým 
ředitelem pro firemní zákazní-
ky Vodafonu.

Jak jste v Leo Expressu hledali 
poskytovatele internetového 
připojení do vašich vlaků?
LN: Leo Express přepravuje 
cestující mezi více než stovkou 
měst v šesti zemích a nejde jen 
o vlaky, ale také o autobusy 
a minibusy. Co se týká vlaků, 
porovnávali jsme konkuren-
ci na mobilním trhu a proved-
li jsme si řadu měření. Ta nám 
ukázala, že nejlepší signál do 
pohybujících se vlaků dodá-
vá společnost Vodafone. Vždy 

Nabízíme všem stejně 
vysokou 
úroveň zabezpečení. 

Vodafone a dopravce 
Leo Express společně 
zlepšují službypro 
cestující zákazníky

chceme zákazníkům poskytovat výjimečný 
zážitek z jízdy a k tomu samozřejmě patří 
i kvalitní Wi-Fi připojení. Proto jsme se roz-
hodli kontaktovat společnost Vodafone, 
která nám dokáže takovou službu zajistit.

Spolupracujete s dopravcem Leo Expre-
ss i v jiných oblastech, než je internet ve 
vlacích?
MM: Naše spolupráce se za poslední tři 
roky velmi rozrostla. Dávno už nejde jenom 
o kvalitní mobilní internet do vlaků, ale také 
například o pronájem místa pro servery 
v našem datovém centru. Servery našich 
zákazníků jsou přitom umístěny ve stej-
ných lokalitách jako servery klíčové infra-
struktury Vodafonu, takže se o jejich data 
staráme stejně jako o naše vlastní. Zkrátka 
nabízíme všem stejně vysokou úroveň za-
bezpečení. Poslední službou, kterou jsme 
společnosti Leo Express začali poskyto-
vat, jsou klasické mobilní hlasové a datové 
služby pro zaměstnance. Díky těm jsme na 
trhu pro naše zákazníky zatím nejznámější. 
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LN: Pro nás je důležité, aby i naši 
zaměstnanci, jako jsou například 
stevardi nebo obchodníci, mohli 
být na cestách stále připojeni k da-
tům, díky tomu je čas na cestách 
využit mnohem efektivněji. O tom 
je vlastně celý Leo Express, o efek-
tivitě všeho, co děláme, ať už je 
směrem k zákazníkům, nebo v in-
terních procesech. K tomu všemu 
nám Vodafone pomáhá svými tech-
nologiemi, jako je virtuální kance-
lář. I to je jeden z hlavních důvodů, 
proč využíváme Office 365, virtu-
ální kancelář od Vodafonu. 

Co virtuální kancelář přináší 
a umožňuje?
LN: Díky této službě mohou mít 
i stovky zaměstnanců najednou 
přístup nejen k on-line službám, 
jako jsou Outlook, Word, Excel 
a další, ale znamená to i možné 
sdílení kalendářů, kontaktů a sa-
mozřejmě velké, bezpečné on-line 
úložiště pro firemní dokumenty.
MM: Všechny tyto funkce pomáha-
jí zjednodušit fungování firemního 
IT a umožňují zaměstnancům pří-
stup ke kompletní moderní kance-
láři z libovolného zařízení. Navíc je 
to i cesta, jak vytvořit podnikovou 
sociální síť nebo intranetový web. 

V kontaktu se zákazníky, s cestu-
jícími vám pomáhá i pobočková 
ústředna. Jak?

LN: Pobočková ústředna spravovaná Vo-
dafonem (tzv. Managed PBX) nám umož-
ňuje efektivně komunikovat jak mezi jed-
notlivými odděleními firmy, tak s našimi 
zákazníky. Vždy jsme schopni zajistit, aby 
zákazníci dlouho nečekali, až někdo zved-
ne jejich hovor. Zároveň řídíme kvalitu na-
šeho call centra, které máme neustále pod 
dohledem. 
MM: V minulosti byla taková ústředna jed-
norázovou investicí za miliony korun, pro-
tože šlo o drahý hardware. Dnes jde o služ-
bu, kterou si může zákazník pronajmout za 
měsíční poplatek včetně vzdálené správy 
a podpory. Ústředna umožňuje podrobně 
nastavit, kam a kdy se zákazníci firmě do-
volají. 

Co jiného oceňují firemní zákazníci na Vo-
dafonu?
MM: Je to určitě portál OneNet samoob-
sluhy, který umožňuje flexibilně nastavovat 
a spravovat jednotlivé služby ve firmě, a to 
24 hodin denně 7 dní v týdnu. Firmy tak 
mají jednoduchý přístup ke všem informa-
cím a mohou si například během pár vteřin 
aktivovat novou SIM kartu pro nového za-
městnance. 
LN: Samoobsluha nám skutečně umožňu-
je snadno řídit všechny naše služby podle 
aktuální potřeby. V samoobsluze sleduje-
me například i míru vytížení datových li-
nek. Vodafone je pro nás důležitým tech-
nologickým a obchodním partnerem, díky 
kterému můžeme nejen rozvíjet naše služ-
by pro zákazníky, ale také přinášet inovace 
uvnitř firmy.
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Nepodceňujte kvalitu 
smluv, následky 
mohou být fatální
Oblast Afriky nabízí jistě velký potenciál, mimoto je geograficky 
relativně blízká. Evropě je navíc v některých směrech blízká 
i kulturně, jelikož se jedná o bývalé kolonie, kde evropské země stále 
hrají určitou roli. Jak se v Africe podniká exportérům a na co by si 
měli dát pozor? Na tyto otázky Export Journalu odpovídal Jan Linda, 
partner pražské kanceláře White & Case, který se specializuje na 
financování exportních projektů.

Je z právního hlediska 
složité začít podnikat v Africe?
Z pohledu exportéra je sa-
mozřejmě podstatnější, zda 
konkrétní africká země nabízí 
odpovídající obchodní příleži-
tosti, a právní aspekty podni-
kání v dané africké zemi jsou 
logicky pro exportéry až dru-
hotné. Obecně platí pravidlo, 
že čím ekonomicky vyspělejší 
země, tím jednodušší je vstup 
na trh a provozování podnikání 
v takové zemi. 

Realizují africké země nějaké 
kroky směřující k usnadnění 
mezinárodního obchodu?
Například Senegal se díky 
snaze o ekonomické a právní 
reformy posouvá poslední do-
bou rychle kupředu. Senegal-
ská vláda například připravila 
dlouhodobý víceúrovňový plán 
rozvoje Senegalu, jehož cílem 

je zejména transformace ekonomiky a růst 
HDP, kterých má být dosaženo mimo jiné 
i vytvořením speciálních ekonomických 
zón, podporou zahraničních investic (ze-
jména do zemědělství) nebo vyššími inves-
ticemi státu do infrastrukturních projektů.

Jak vyspělé jsou právní systémy afrických 
zemí?
Obecně lze říci, že se právní řády jednotli-
vých afrických zemí inspirují právními řády 
svých původních koloniálních zemí, tzn. Al-
žírsko, Tunis, Pobřeží slonoviny nebo Se-
negal napodobují Francii, Ghana či Nigé-
rie Velkou Británii. Z toho vyplývají i rozdíly 
v právních řádech jednotlivých zemí. Na 
druhou stranu si africké země uvědomují 
důležitost společných, moderních a jedno-
duchých právních pravidel pro další ekono-
mický rozvoj celého regionu. Nejvýznam-
nější aktivitou v tomto směru je vytvoření 
Organizace pro harmonizaci obchodního 
práva v Africe (OHADA), která sdružu-
je 17 států zejména subsaharské Afriky. 
Hlavní přínos této organizace lze spatřovat 

E X P O R T  J O U R N A L J E  D O B R É  V Ě D Ě T



v tom, že vytvořila určitá spo-
lečná pravidla v různých práv-
ních oblastech obchodu jed-
notlivých členských států, 
například v oblasti obchodního 
práva, práva smluv o přepravě 
zboží nebo insolvenčního prá-
va. Z hlediska vymahatelnos-
ti práva je rovněž zřízení spo-
lečné soudní instance, která je 
oprávněna revidovat rozhod-
nutí národních soudů. 

S jakými překážkami se zde 
tedy čeští exportéři nejčastěji 
potýkají?
Velkou roli jistě hraje jazyková 
bariéra. V bývalých francouz-
ských koloniích funguje prak-
ticky vše ve francouzštině, což 
může být s ohledem na typic-
kou jazykovou vybavenost 
českých exportérů problém. 
Cesta k úspěchu, který tam 
někteří čeští podnikatelé mají, 
vede obvykle přes spolehlivé-
ho obchodního partnera, který 
usnadní vstup na trh a fungo-
vání na místě. Alternativou je 
samozřejmě i zapojení někoho, 
kdo umí velmi dobře francouz-
sky, v ideálním případě v dané 
zemi dříve působil, např. jako 
zástupce jiné firmy nebo v rám-
ci diplomatické mise atd. 

Kde dle vašich zkušeností češ-
tí exportéři nejvíce chybují? 
V praxi se často setkáváme 
s tím, že čeští exportéři často 
podceňují důležitost správné-
ho nastavení smluvních vztahů 
se svými obchodními partnery 

Jan Linda,  
partner pražské kanceláře White & Case

a případná specifika lokálního právního 
řádu. V případě exportu do Afriky je obvyklé, 
že se příslušné smlouvy řídí jiným právem 
než českým. Tato skutečnost může mít pro 
exportéra zásadní následky, zejména v pří-
padě komplexnějších vývozních projektů. 
Z cizího právního řádu pro exportéra typic-
ky vyplývají některé dodatečné povinnosti 
nad rámec těch, které jsou zmíněny v pří-
slušné smlouvě. Zejména se jedná o doda-
tečné záruky, odpovědnost za vady, odpo-
vědnost za prodlení s plněním nebo třeba 
odpovědnost za škody. Z lokálních práv-
ních předpisů se pak na daného vývozce 
může vztahovat zákonná úprava zadávání 
veřejných zakázek, specifika lokálních sta-
vebních nebo jiných veřejnoprávních před-
pisů. Právní záležitosti tohoto typu mohou 
mít zásadní důsledky do ekonomiky celého 
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vývozu v rozsahu, který výraz-
ně převyšuje náklady spojené 
s právními analýzami zmíně-
ných záležitostí. 

Jak by podle vás bylo vhodné 
postupovat?
Považuji za zásadní poradu 
s odborníkem se zkušenostmi 
v dané oblasti exportu a (ide-
álně jeho prostřednictvím) 
i s odborníkem na příslušný za-
hraniční právní řád. V žádném 
případě nedoporučuji nechá-
vat přípravu a uzavírání smluv 
pouze na selském rozumu, jeli-
kož ekonomické konsekvence 
takového postupu mohou být 
pro exportéry fatální. Dalším 
důležitým aspektem je včasné 
jednání s bankou v případě, kdy 
se počítá s bankovním financo-
váním projektu. Exportéři často 
do bank přicházejí s vývozními 
smlouvami, které strukturou 
nebo obsahem nesplňují mini-
mální požadavky bank. Tím si 
exportéři v konečném důsled-
ku komplikují situaci a snižu-
jí šance na realizaci projektu. 
V těchto případech doporučuji 
vždy nejdříve záměr a nastave-
ní smluv konzultovat s bankéři.

Je z právního hlediska složité 
začít podnikat v Africe?
Z pohledu exportéra je sa-
mozřejmě podstatnější, zda 
konkrétní africká země nabízí 
odpovídající obchodní příleži-
tosti, a právní aspekty podni-
kání v dané africké zemi jsou 
logicky pro exportéry až dru-

hotné. Obecně platí pravidlo, že čím eko-
nomicky vyspělejší země, tím jednodušší je 
vstup na trh a provozování podnikání v ta-
kové zemi. 

Realizují africké země nějaké kroky směřu-
jící k usnadnění mezinárodního obchodu?
Například Senegal se díky snaze o ekono-
mické a právní reformy posouvá poslední 
dobou rychle kupředu. Senegalská vláda 
například připravila dlouhodobý víceúrov-
ňový plán rozvoje Senegalu, jehož cílem je 
zejména transformace ekonomiky a růst 
HDP, kterých má být dosaženo mimo jiné 
i vytvořením speciálních ekonomických 
zón, podporou zahraničních investic (ze-
jména do zemědělství) nebo vyššími inves-
ticemi státu do infrastrukturních projektů.

Jak vyspělé jsou právní systémy afrických 
zemí?
Obecně lze říci, že se právní řády jednotli-
vých afrických zemí inspirují právními řády 
svých původních koloniálních zemí, tzn. Al-
žírsko, Tunis, Pobřeží slonoviny nebo Se-
negal napodobují Francii, Ghana či Nigé-
rie Velkou Británii. Z toho vyplývají i rozdíly 
v právních řádech jednotlivých zemí. Na 
druhou stranu si africké země uvědomují 
důležitost společných, moderních a jedno-
duchých právních pravidel pro další ekono-
mický rozvoj celého regionu. Nejvýznam-
nější aktivitou v tomto směru je vytvoření 
Organizace pro harmonizaci obchodního 
práva v Africe (OHADA), která sdružuje 
17 států zejména subsaharské Afriky. Hlavní 
přínos této organizace lze spatřovat v tom, 
že vytvořila určitá společná pravidla v růz-
ných právních oblastech obchodu jednot-
livých členských států, například v oblasti 
obchodního práva, práva smluv o přepravě 
zboží nebo insolvenčního práva. Z hlediska 
vymahatelnosti práva je rovněž zřízení spo-
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Důležitým aspektem 
je včasné jednání 
s bankou v případě, 
kdy se počítá 
s bankovním 
financováním 
projektu. 

lečné soudní instance, která je 
oprávněna revidovat rozhod-
nutí národních soudů. 

S jakými překážkami se zde 
tedy čeští exportéři nejčastěji 
potýkají?
Velkou roli jistě hraje jazyková 
bariéra. V bývalých francouz-
ských koloniích funguje prak-
ticky vše ve francouzštině, což 
může být s ohledem na typic-
kou jazykovou vybavenost 
českých exportérů problém. 
Cesta k úspěchu, který tam 
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někteří čeští podnikatelé mají, 
vede obvykle přes spolehlivé-
ho obchodního partnera, který 
usnadní vstup na trh a fungo-
vání na místě. Alternativou je 
samozřejmě i zapojení někoho, 
kdo umí velmi dobře francouz-
sky, v ideálním případě v dané 
zemi dříve působil, např. jako 
zástupce jiné firmy nebo v rám-
ci diplomatické mise atd. 

Kde dle vašich zkušeností češ-
tí exportéři nejvíce chybují? 
V praxi se často setkáváme 
s tím, že čeští exportéři často 
podceňují důležitost správné-
ho nastavení smluvních vztahů 
se svými obchodními partnery 
a případná specifika lokálního 
právního řádu. V případě ex-
portu do Afriky je obvyklé, že 
se příslušné smlouvy řídí jiným 
právem než českým. Tato sku-
tečnost může mít pro expor-
téra zásadní následky, zejmé-
na v případě komplexnějších 
vývozních projektů. Z cizího 
právního řádu pro exportéra 
typicky vyplývají některé do-
datečné povinnosti nad rámec 
těch, které jsou zmíněny v pří-
slušné smlouvě. Zejména se 

jedná o dodatečné záruky, odpovědnost za 
vady, odpovědnost za prodlení s plněním 
nebo třeba odpovědnost za škody. Z lokál-
ních právních předpisů se pak na daného 
vývozce může vztahovat zákonná úprava 
zadávání veřejných zakázek, specifika lo-
kálních stavebních nebo jiných veřejno-
právních předpisů. Právní záležitosti to-
hoto typu mohou mít zásadní důsledky do 
ekonomiky celého vývozu v rozsahu, který 
výrazně převyšuje náklady spojené s práv-
ními analýzami zmíněných záležitostí. 

Jak by podle vás bylo vhodné postupovat?
Považuji za zásadní poradu s odborníkem 
se zkušenostmi v dané oblasti exportu 
a (ideálně jeho prostřednictvím) i s odbor-
níkem na příslušný zahraniční právní řád. 
V žádném případě nedoporučuji nechávat 
přípravu a uzavírání smluv pouze na sel-
ském rozumu, jelikož ekonomické konsek-
vence takového postupu mohou být pro 
exportéry fatální. Dalším důležitým aspek-
tem je včasné jednání s bankou v případě, 
kdy se počítá s bankovním financováním 
projektu. Exportéři často do bank přichá-
zejí s vývozními smlouvami, které struktu-
rou nebo obsahem nesplňují minimální po-
žadavky bank. Tím si exportéři v konečném 
důsledku komplikují situaci a snižují šance 
na realizaci projektu. V těchto případech 
doporučuji vždy nejdříve záměr a nastave-
ní smluv konzultovat s bankéři.
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EU, USA, Čína:
Co bude dál?

V loňském druhém vydání Export Jour-
nalu jsme vás informovali o vzniku sporů 
v evropsko-amerických obchodních vztazích 
a načrtli možný budoucí scénář. Přestože 

v červenci 2018 nejvyšší před-
stavitelé obou globálních blo-
ků, tedy Jean-Claude Juncker 
a Donald Trump, na vzájemné 

Konflikt USA–EU není jediný, který 
ohrožuje stabilitu globální ekonomiky.
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schůzce mimo jiné uzavřeli dohodu o spo-
lupráci na nulových clech, celních barié-
rách a subvencích na nepotravinářské zbo-
ží, realita je jiná. Donald Trump Evropě stále 
hrozí zavedením až 25procentního cla na 
dovoz aut a autodílů z Evropské unie. 

Letos v únoru prohlásil, že Amerika cla 
uvede v život v případě, že se s Unií ne-
podaří dosáhnout obchodní dohody. Ame-
rické ministerstvo obchodu totiž koncem 
února poslalo Trumpovi vyjádření k tomu, 
zda dovoz automobilů a automobilových 
součástek do USA představuje riziko pro 
národní bezpečnost země. Své stanovisko 
ale nezveřejnilo. Pokud by úřad shledal, že 
národní bezpečnost je ohrožena, mohl by 
prezident navrhnout zavedení nových cel.

Po předání tohoto dokumentu se roz-
běhla devadesátidenní lhůta, ve které by 
se měl prezident rozhodnout, jestli se 
bude doporučením ministerstva obchodu 
řídit. Jak konstatovala agentura Reuters, 
je pravděpodobné, že ministerské stano-
visko doporučení nějakého typu cla ob-
sahuje. 

Konflikt USA–EU ovšem není jediný, 
který ohrožuje stabilitu globální ekonomiky 
a vztahů mezi velmocemi. Další spor probí-
há mezi Spojenými státy a Čínou. Není to 
tak dávno, co se zdálo, že i v důsledku afé-

ry kolem společnosti Huawei 
vypukne mezi oběma gigan-
ty skutečná obchodní válka. 
V uplynulých měsících přitom 
konflikt otřásl finančními trhy 
a podle analytiků ohrožuje svě-
tový ekonomický růst. 

Začátkem loňského pro-
since ovšem došlo k poněkud 
překvapivému obratu. Šéfové 
obou dotčených zemí se do-
mluvili na devadesátidenním 
příměří, s tím, že se během této 
doby pokusí vyjednat obchod-
ní dohodu a nebudou zavádět 
nová cla. Americký prezident 
zároveň řekl, že Čína nakoupí 
obrovské množství amerických 
výrobků. 

V polovině února pak Donald 
Trump oznámil, že je ochoten 
prodloužit lhůtu pro vyjednává-
ní, pokud rozhovory povedou 
správným směrem. A dodal, že 
vyjednávání pokračuje velmi 
dobře, byť je složité. Výsledná 
dohoda však podle něj bude 
skvělá a Čína začne Ameriku 
opět respektovat. Počkejme si 
tedy, jak to dopadne. 
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Na konci loň-
ského roku pro-
běhla v Londýně už 
čtvrtá konference 
Global Trade Re-
view, zaměřená na 
působení žen ve fi-

nančním byznysu. Debatovalo se hlavně o tom, co je 
třeba udělat pro lepší genderovou vyváženost v tomto 
sektoru. Jaká hlavní zjištění a také doporučení z disku-
sí vzešla? 

Zúčastnění se shodli především na tom, že na-
vzdory všem proklamacím v posledních letech je za-
stoupení žen v tomto byznysu stále nedostatečné. 
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Vzhledem k významu, jaký fi-
nanční byznys v rámci ekono-
miky zastává, a také množství 
žen, které se už dnes podílejí 
na fungování průmyslu jako 
takového, je prý zřejmé, že 
nedostatečná genderová vy-
váženost může tento sektor 
poškozovat.

Finanční byznys se podle 
účastníků konference musí na-
učit využívat genderové rozdí-
ly. Například to, že ženy mají 
v průměru větší averzi k riziku, 
mají větší smysl pro spolupráci, 
jsou méně soutěživé, disponu-
jí silnější vnitřní motivací atd. 
Podle Grace Lordan, docentky 
na London School of Econo-
mics, firmy na celém světě stá-
le kladou důraz na konkurenci 
a další stereotypně mužské 
rysy. Když se tomu ženy nepři-
způsobí, často nezapadnou do 
firemního prostředí. Grace Lor-
dan si ale myslí, že kromě pro-

fesionálního rugby nebo tenisu není mno-
ho profesí, kde bychom měli konkurenční 
chování oceňovat především. „Spousta 
práce, kterou nyní děláme v oblasti finan-
cování obchodu, vyžaduje naopak spolu-
práci a společný postup jednotlivců,“ tvrdí 
docentka.

V diskusi dále zaznělo, že souběh růz-
ných faktorů mnohdy ženy od přebírání 
zodpovědných rolí ve finančním byznysu 
odrazuje. Podle Grace Lordan ženy musejí 
věnovat více času mimopracovním aktivi-
tám. A pokud panuje obecné přesvědče-
ní, že to je škodlivé, pak je mnohem méně 
pravděpodobné, že ženy získají práci či 
projekt nebo že se jim dostane povýšení 
atd. Stávající bariéry jsou podle odborníků 
důsledkem nepružných firemních politik. 
Přitom dnes už existují inovativní přístupy, 
které pomáhají rozdíly mezi pohlavími sní-
žit, ať už jde o zaměstnanost, odměňování, 
nebo jiné. Například společnost Santander 
se začala při náboru nových lidí místo na 
tradiční specializované dovednosti, které 
jsou stále doménou mužů, zaměřovat na 
škálu tzv. měkkých dovedností apod. 
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Čínský technologický sektor zpoma-
luje. Slibně začínající podniky očekáva-
ly značný přísun financí od investorů, ale 
to se neděje. Úbytky pracovních míst se 
násobí, dokonce ani čínské technologic-
ké giganty nebyly ušetřeny a snižují bonu-
sy a cestovní výdaje. Ještě začátkem mi-
nulého roku přitom vše vypadlo nadmíru 
optimisticky, během první poloviny 2018 
přiteklo do tamních technologických firem 

Čínské start-upy hledají 
poučení z mrazivé zimy

z fondů rizikového kapitálu po-
prvé v historii víc peněz než do 
amerických start-upů, 56 mili-
ard dolarů oproti 42 miliardám. 
A během podzimu vzniklo nej-
méně 85 nových tzv. unicorns 
(jako unicorn bývá označován 
start-up, jehož hodnota přesa-
huje miliardu dolarů). Dnes je 
ale všechno jinak.
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Pak totiž nastala „kapitálová zima“, je-
jímž výsledkem byl pokles objemu rizikové-
ho kapitálu investovaného do začínajících 
firem v posledních třech měsících roku 
2018 o dvě pětiny. A také propad financo-
vání prostřednictvím private equity o více 
než čtvrtinu na méně než 10 miliard dolarů 
ve srovnání s předchozími třemi měsíci. Co 
za tím stálo? 

Podle týdeníku The Economist byl jed-
nou z příčin výprodej globálních techno-
logických cenných papírů, který zahrnoval 
i největší čínské hvězdy, jako je Alibaba či 
Tencent. Obavy o další vývoj pak byly zná-
sobeny důsledkem tempa růstu výnosů ve 
zpomalující se ekonomice, stejně jako pro-
dlužující se dobou, kterou start-upy s vy-
sokou hodnotou potřebují pro překlopení 

do ziskovosti. Dokonce i obři 
čínského byznysu hlásí pomalý 
růst tržeb.

Co přinese budoucnost? The 
Economist cituje široce sdíle-
ný prosincový post miliardáře 
Wang Xinga, šéfa a zakladatele 
firmy Meituan-Dianping, ve kte-
rém poněkud chmurně předpo-
vídal, že rok 2019 by mohl být 
nejhorším rokem minulého de-
setiletí, ale zároveň nejlepším 
příští dekády. Economist nic-
méně konstatuje, že pokud se 
firmy a investoři z tvrdé zimní 
lekce poučí, mohou se takto 
temné myšlenky už na jaře uká-
zat jako neopodstatněné.
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Analytici stále častěji vy-
jadřují obavy o ratingy firem, 
které jsou stále víc a víc nega-
tivně ovlivňovány klimatickými 
změnami.

Konstatují, že přírodní ka-
tastrofy činily potíže byznysu 

Klimatické změny 
ohrožují i byznys

vždycky. V důsledku globálního oteplová-
ní je ovšem tento problém stále naléhavěj-
ší. Slabý pokrok v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů způsobuje, že se firmy 
musejí potýkat s většími povodněmi, di-
vočejšími požáry a bouřlivějšími bouřkami 
než v minulosti. Teplejší a vlhčí počasí pak 
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ohrožuje jak produktivitu zaměstnanců, tak 
vybavení. 

Změna klimatu stojí také za nedostatkem 
vody v místech, kde je jí potřeba. Například 
vloni vyřadila nízká hladina Rýna z provozu 
lodě, které německý chemický gigant BASF 
využívá k převozu svých produktů. A jak kon-
statuje výkonný ředitel velkého indického 
konglomerátu, firmy jsou při řešení problému 
zásobování vodou prakticky vždy až poslední 
v řadě za obyvateli, zemědělci a dalšími. 

Není tedy asi příliš překvapivé, že se analy-
tici pokoušejí tato fakta převést do uchopitel-
ných dat. Například loni v srpnu se pracovníci 
společnosti Schroders dopodrobna zabývali 
zhruba 11 000 světovými společnostmi a do-
spěli k tomu, že správné započtení rizik ply-
noucích ze změn klimatu by mohlo v průměru 
snížit jejich hodnoty o 2–3 %. Některé sektory 
by čekal větší zásah: Služby a ropný a plynový 
průmysl by ztratily 4–4,5 %. A jsou i firmy, kte-
ré by musely čelit případným ztrátám dokonce 
až ve výši 20 %. 

Analytici Schroders navíc vyjadřují obavy, 
že většina představitelů firem nemá ani před-

stavu o tom, jak velký problém 
to může být. Manažeři zvažují 
celou řadu rizik, od obchodních 
válek nebo čínského hacker-
ství až po umělou inteligenci či 
budoucnost pracovního trhu, 
ale hrozby vyplývající ze změn 
klimatu se v jejich myšlenkách 
nevyskytují často. 

Neplatí to ale stoprocentně. 
Například Microsoft se syste-
maticky zabývá tím, kam nej-
lépe umístit cloudové servery 
tak, aby byly co nejblíže zá-
kazníkům, ale zároveň mimo 
nebezpečí zničení. A dánská 
chemická společnost DSM 
dokonce zaměstnává několik 
lidí, jejichž úkolem je zabývat 
se tím, jak více než dvě stě 
poboček firmy po celém svě-
tě co nejlépe zabezpečit proti 
rizikům vyplývajícím ze změn 
klimatu. 
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Řádění populistů, 
zpomalení Číny 
nebo ceny ropy?

The Economist Intelligence Unit (EIU), 
což je analytická divize The Economist Group 
a sesterská firma prestižního týdeníku The 
Economist, sestavila seznam potenciálních 
hrozeb globální ekonomiky pro letošní rok. 
EIU konstatuje, že neustále roste geopolitic-
ká nejistota, která se stává zdrojem vážných 
rizik. A upozorňuje, že vzestup populistických 
lídrů, kteří se na tom značnou měrou podílejí, 
zdaleka není u konce. 

Do téhle skupiny „nezdárných“ politiků řadí 
především prezidenty USA (Trump), Brazílie 

(Bolsonaro), Indonésie (Wi-
dodo) a indického premiéra 
Módího. Důvodem je fakt, že 
drží moc ve čtyřech nejlidna-
tějších demokraciích součas-
nosti. Podle EIU sem ovšem 
patří i další výtečníci, jako je 
Vladimir Putin, Recep Erdoğan 
nebo Viktor Orbán. Ti se svými 
nacionalistickými politikami 
a protekcionistickými postoji 
získávají body na domácí půdě, 
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Jsou i jiné 
potenciální hrozby, 
na které se veřejně 
tolik nepoukazuje. 

ovšem zároveň vyvolávají mezinárodní na-
pětí, konstatuje EIU. Podle ní to může mít 
podstatný dopad na mezinárodní obchod, 
finanční trhy a ropný sektor a také na vznik 
obchodních válek. 

Jsou tu i další, trochu specifičtější as-
pekty, které mohou přinést problémy. Jde 
o zpomalení čínské ekonomiky či nárůst 
cen ropy způsobený nedostatečným zá-
sobováním. EIU jim přisuzuje nízké riziko, 
nicméně pokud by k nim skutečně došlo, 
jejich dopad by byl významný. 

A jaké další potenciální hrozby EIU zmi-
ňuje? Přeměnu obchodního konfliktu mezi 
USA a Čínou ve skutečnou obchodní vál-
ku, pokles americké ekonomiky do recese 
v důsledku tamního korporátního dluhu či 
britskou politickou kalamitu, která by za-
příčinila chaotický tvrdý brexit. 

Jsou i ovšem jiné potenciál-
ní hrozby, na které se veřejně 
tolik nepoukazuje. Například 
dlouhotrvající pád hlavních ak-
ciových trhů. Ty totiž po dlou-
hém „býčím“ období nedávno 
vstoupily do stadia volatility, 
což podle EIU zvýšilo obavy, že 
by jejich pokles mohl být dlou-
hodobější. Dále je to význam-
ný vojenský konflikt na Korej-
ském poloostrově. Napětí mezi 
USA a Severní Korejí sice trvá 
zhruba od roku 1953, jenomže 
současná situace se zdá být 
vzhledem k tomu, jaký pokrok 
nevypočitatelný diktátorský re-
žim udělal v oblasti vývoje raket 
s dlouhým doletem či ovládnutí 
jaderné technologie, nepoměr-
ně vážnější. 

Analytici dále zmiňují i ne-
bezpečí kybernetických útoků, 
jež by poškodily rozsáhlé části 
internetu. A v neposlední řadě 
i konflikty na Středním výcho-
dě, které by v případě eskala-
ce do přímých střetů zákonitě 
přinesly nemalé poškození glo-
bálních trhů s energiemi. 
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Zaujalo nás na Světovém 
ekonomickém fóru v Davosu

„Budoucností 
jsou nové 
límečky.“

Autorkou výroku je šéfka IBM 
Ginni Rometty. Že jsou bílé lí-
mečky pojem, který se v ang-
losaském světě používá prak-
ticky od začátku 20. století 
a označuje sociální skupinu 
nemanuálních pracujících, 
není nic nového. Ovšem třída 
nových límečků, o nichž mlu-

ví Ginni Rometty, má být další vývojový 
krok. Ten bude podle ní zcela nezbyt-
ný, protože postupující automatizace ve 
všech oblastech našeho života způsobí, 
že schopnosti a dovednosti většiny lidí už 
nebudou dostačovat. Nebudeme schop-
ni dostát novým nárokům, což přinese 
nutnost rozvoje zcela nových dovedností 
a kariérních modelů. „Navíc budou lidé 
muset své dovednosti rozvíjet v reálném 
čase v závislosti na aktuálním vývoji,“ do-
plňuje šéfka IBM.

1

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



„Je nutné masivněji 
angažovat ženy do 
technických rolí, 

abychom učinili strojové uče-
ní efektivnější.“
Řekl to Allen Blue, zaklada-
tel a viceprezident LinkedIn, 
a vysvětlil, že v současnosti 
je umělá inteligence vyvíjena 
a vytvářena primárně bílými 
muži. Podle něj to může vést 
ke zkreslení v rozvoji algorit-
mů strojového učení, proto je 
třeba angažovat do procesu 
i další zástupce naší společ-
nosti, tedy ženy atd.

„Investujme do 
tréninku mládeže 
a nezaměstnaných.“

Francouzská ministryně prá-
ce Muriel Pénicaud předsta-
vila svůj rekvalifikační plán. 

Ten spočívá v tom, že lidé dostanou 500 
eur na rok, aby si mohli vybrat svůj vlastní 
výcvikový program. Podle paní Pénicaud 
je dnes snazší dostat se ke kapitálu než 
k dovednostem. A toho je podle ní tře-
ba využít, protože zásadní je proaktivita. 
„Řada našich občanů se považuje za oběť 
globalizace a technologií. Proto je nutné, 
aby mohli řídit svůj vlastní osud, jen tak 
budou mít ve svých rukách budoucnost,“ 
tvrdí francouzská ministryně. 

„Je prozíravé najímat do firmy 
chytřejší lidi, než jste vy sami.“
Prohlásil to Jack Ma, výkonný 

šéf Alibaba Group Holding, který je pova-
žován za nejbohatšího Číňana. „Vždycky 
beru do týmu takové kolegy, kteří by se 
za čtyři nebo pět let mohli stát mými šéfy. 
Mám rád lidi, kteří se mi líbí, jsou pozitivní 
a nikdy se nevzdávají,“ říká Jack Ma, kte-
rý se jako první podnikatel z kontinentální 
Číny objevil na obálce časopisu Forbes.
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Slovníček pojmů 
pro zahraniční obchod
D
Dirty Bill of Lading (B/L)
Opak čistého konosamentu 
(Clean Bill of Lading). Jedná 
se o dopravní doklad užívaný 
v námořní přepravě, který uvá-
dí, že zboží převzaté k přepra-
vě vykazuje znaky poškození 
(zpravidla jako poznámku nebo 
výhradu dopravce či kapitá-
na lodi). Dovozci potom čas-
to neakceptují převzetí zboží. 
Rovněž banky neakceptují pod 
akreditivem konosament s ta-
kovouto výhradou. 

Documentary Credit (Dokumentár-
ní akreditiv)
Termín označující zajišťovací instrument, 
který je využíván zejména v zahraničním 
obchodě. Synonymem je pak Letter of 
Credit neboli zkráceně L/C. Rovněž se mů-
žete setkat se zkratkou DLC. Akreditiv lze 
využít i v domácím obchodě, v praxi je to 
zejména u nákupu nemovitostí, případně 
nákupu obchodního podílu. Představuje 
vysokou míru zajištění pro prodávajícího 
i kupujícího.

Pravidla DOCDEX 
Pravidla Mezinárodní obchodní komo-
ry / International Chamber of Commerce 
(ICC) týkající se řešení sporů z akreditivů, 
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inkas, záruk nebo jiných instrumentů, 
které se řídí jednotnými pravidly ko-
mory (například pravidly UCP600 pro 
akreditivy nebo URDG pro záruky vy-
platitelné na požádání). Pravidla DOC-
DEX je možné využít vždy, pokud s tím 

zúčastněné strany souhlasí. Řízení probíhá 
výlučně písemnou formou a k předmětu spo-
ru se vyjadřuje panel tří nezávislých expertů 
Centra pro expertízy ICC (International Centre 
of Expertise) Komise pro bankovní techniku 
a praxi.  
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Přečtěte si Export 
Journal na webu 

a v tabletu 
Zajímavé články 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 bylo čtení na 

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

Export Journalem můžete listovat kdekoliv a kdykoliv také prostřednictvím 
tabletu s operačními systémy iOS a Android, do nichž si časopis můžete 
stáhnout. Rozhovory, informace o exportních příležitostech, analýzy a další 
zajímavé tipy si tak můžete přečíst třeba i ve chvíli, kdy zrovna nejste on-line. 
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