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Toto vydání Export Journalu je naprosto 
mimořádné. Vznikalo totiž v situaci, kte-
rá v horizontu posledních zhruba sta let 
ještě nikdy nenastala. Prakticky zničeho-
nic udeřila globální pandemie nemoci co-
vid-19 a vypadalo to, že se svět zastavil. 
Překvapení bylo téměř „dokonalé“: Ukáza-
lo se, jak moc na takový stav nejsou státy, 
ekonomiky, firmy ani další instituce při-
praveny. Pozitivní však jistě je, že přede-
vším díky moderním technologiím to dnes 

oproti poslední globální pandemii můžeme 
zvládnout mnohem lépe.

Často v těchto dnech slýcháme či čteme 
o tom, že svět po koronaviru bude jiný, než 
byl ten před ním. A protože hlavním zájmem 
tohoto magazínu je svět vývozců, zamysle-
li jsme se nad tím, co v příštích měsících 
a letech čeká jeden ze stěžejních pilířů naší 
ekonomiky – export. Je přitom stále jasněj-
ší, že tahle rovnice má neobvykle mnoho 
neznámých. Především jak se dál bude 
chovat virus, jak rychle se znovu rozjede 
evropská a světová ekonomika, jaká bude 
situace v Německu, USA, Číně i dalších ze-
mích atd. atd. V každém případě pro mnohé 
možná otřepaná fráze „krize je příležitost“ 
teď nejspíš platí víc než kdy jindy. 

Jedním z důležitých faktorů příštího vý-
voje bude také kondice tuzemského auto-
mobilového průmyslu, ten je totiž důleži-
tým tahounem české ekonomiky. Jenomže 
dnes ho čeká dvojí boj. Bude se muset vy-
pořádat nejen s následky pandemie, ale zá-
roveň s možná největší změnou za posled-
ních 50 let – s přechodem na nízkoemisní 
automobily, jak se dočtete v tomto vydání 
Export Journalu. Také zjistíte, že navzdory 
zprávám o spících ekonomikách ve světě 
pořád existuje celá řada zajímavých export-
ních příležitostí. Poradíme vám, jak v tom-
to těžkém období upravit smluvní vztahy 
s bankami, dodavateli a odběrateli, abyste 
co nejvíce snížili riziko propadu životně dů-
ležitého cash flow, a rovněž se kromě jiné-
ho dozvíte, kam až došla Komerční banka 
ve snaze o digitalizaci svých služeb.

Jan Juchelka
Předseda představenstva  
a generální ředitel Komerční banky

Co bude 
s českým 
exportem 
po krizi
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S tím, že letos bude hůř, 
počítali nejspíš všichni. Ještě 
v lednu, možná i v únoru si vět-
šina analytiků pravděpodobně 
myslela, že hlavními příčinami 
slabších vývozů budou vle-
koucí se brexit a také nepříliš 
dobré zprávy z Německa o vý-
voji tamní ekonomiky. Jenže už 
o pár dnů později bylo všech-
no jinak. Neočekávaně udeřila 
globální pandemie koronaviru 
a svět se zastavil.  

T É M A  Č Í S L A

V Česku byla přísná opatření proti šíře-
ní viru vyhlášena 12. března. Exportéři se 
postupně začali potýkat se snížením či za-
stavením poptávky po zboží, s významným 
nedostatkem pracovních sil a také kom-
ponentů, většinou ze zahraničí. K tomu se 
přidala nejistota ohledně délky trvání situ-
ace a v řadě případů i problém zorientovat 
se v tom, jakou podporu, ať už jde o výši, 
termín či způsob, nabídne stát. Když pak 
v půlce dubna uveřejnil Svaz průmyslu 
a dopravy ČR (SPČR) výsledky jím zadané-
ho bleskového průzkumu, mimo jiné z něj 

Teď se staví 
základy budoucího 
úspěchu 
Přestože za rok 2019 dosáhl český vývoz rekordní hodnoty 
3,69 bilionu korun, už v jeho závěru bylo jasné, že letos přijde 
zpomalení. S globální pandemií ale nepočítal asi nikdo. Jak tato 
situace ovlivní úspěchy tuzemských exportérů v delší perspektivě?
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vyplynulo, že problémy se zahra-
niční poptávkou kvůli opatřením 
proti šíření nového typu koronaviru 
už zaznamenalo téměř 80 % čes-
kých exportérů. O všechny zakázky 
přišlo 18 % z nich, více než 60 % se 
potýkalo s úbytkem. Ovšem záro-
veň více než pětině zahraniční zá-
kazníci žádnou zakázku nezrušili. 

Boj o život
Jak začátkem dubna vysvětloval 
Otto Daněk, místopředseda Asoci-
ace exportérů a ředitel společnosti 
Atas, pohyb zboží nebyl význam-
ně omezen, ale zpomalen. „Přes 
hranice se vozí, ale zatímco na ně-
meckých žádné bariéry nejsou, se 
Slovenskem a Maďarskem to váz-
ne v dlouhých řadách. Pokud jde 
o Polsko, situace se oproti minu-
lému měsíci, kdy tu byla až 50kilo-
metrová fronta, zlepšila,“ řekl Otto 
Daněk. Propad exportu za březen 
je podle něj možné zatím jen tušit, 
protože výsledky budou k dispozi-
ci až na začátku května. „Dovolil 
bych si ale odhadnout, že to bude 
do 10 %. Mnohem výrazněji se však 
problémy projeví už v dubnu.“ 

Také se objevily stížnosti na 
pomalou pomoc ze strany státu. 
„Mnoho velkých firem zatím nevi-
dělo z vládních opatření ani koru-
nu. Programy COVID III a COVID 
plus pro ně vláda ještě neschváli-
la, na výplatu programu Antivirus 
čekají. Jejich zahraniční konkurenti 
i obchodní partneři přitom už pení-
ze na účtech mají,“ hlásal například 
20. dubna tweet SPČR. „Označil 
bych to za boj o život. Firmám chy-
bí spousta lidí, zejména v příhrani-
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čí, od Trutnova až po Ostravu se nedostá-
vá přibližně 40 000 pendlerů,“ řekl Export 
Journalu koncem dubna Otto Daněk. Vláda 
se podle něj zachovala jako chytrá horáky-
ně: uvolnila sice hranice, jenže totéž pend-
lerům neumožnila polská strana. Domluvit 
to je přitom podle místopředsedy Asocia-
ce exportérů úkol právě pro nejvyšší vládní 
představitele.  

Nepodlehnout vábení izolace
Co bude dál? Dobrou zprávou jistě je, že 
některé země včetně Česka začaly díky 
příznivému vývoji koncem dubna uvolňo-
vat opatření ve snaze znovu oživit (nejen) 
chřadnoucí ekonomiku. Rozjezd globální-
ho hospodářství je nezbytný krok pro to, 
aby se situace pomalu začala stabilizovat. 
Nejhorší scénář by zřejmě nastal, pokud by 
vlády poslechly volání různých podivných 
hlasů po uzavírání hranic, zvyšování cel atd. 
Na nebezpečí izolace upozorňovala mimo 
jiné Madeleine Albrightová, podle které 
je naopak žádoucí propojení firem, vědy 
a státu, taktéž i států mezi sebou. Platí to 
v první řadě pro Českou republiku, která je 
se svou maximálně otevřenou ekonomikou 
na okolním světě extrémně závislá.  

Znovu nastartovat český export bude 
v každém případě těžké. „Vláda má jen 
málo možností, jak ekonomiku podpořit,“ 
poznamenává k tomu Radek Špicar, vice-
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 
„Jestliže se bude špatně dařit Evropské 
unii, USA nebo Číně, nebudeme na tom 
dobře ani my, a obráceně,“ dodává. Jak ov-
šem upozorňuje Jan Vejmělek, hlavní eko-
nom Komerční banky, deglobalizace, tedy 
nárůst protekcionismu a ochranářských 
opatření, je trend, který v plíživé podobě 
pozorujeme už od globální finanční krize 
a ekonomické recese z období let 2008 
a 2009. „Migrační krize, brexit či obchodní 
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V současnosti probíhá 
analýza toho, jakým 
množstvím zdrojů vlastně 
svět disponuje.

Nesmí chybět 
odvaha. Investice 
mohou být v této 
době rozhodujícím 
faktorem.

války, to jsou faktory, které od roku 2015 
volný zahraniční obchod znatelně nahlo-
dávají. A současná koronavirová pandemie 
tomu nasadila korunu v podobě mnohdy 
zavřených hranic,“ říká Jan Vejmělek. Po 
odeznění pandemie se hranice otevřou, ov-
šem návrat k původnímu stavu bude podle 
něj obtížný. „Protekcionistické tendence 
v ekonomice zůstanou patrné a poškozen 
bude zejména zahraniční obchod se služ-
bami – turismus,“ myslí si ekonom.

Dobrým signálem vůle ke spolupráci 
mezi státy může být aktuální debata na-
příč Evropskou unií o tom, zda by si starý 
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B R E X I T  ( Z AT Í M )  V E  S T Í N U

Poněkud ve stínu koronaviru je, a zatím 
vcelku pochopitelně, brexit, který měl při-
tom letos mezinárodní obchod významně 
ovlivnit. „Jsme trochu nervózní z toho, že 
Britové zatím nezpochybňují původní ter-
mín pro dosažení dohody o obchodu s EU, 
tedy konec roku 2020,“ připouští vicepre-
zident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek 
Špicar. Podle něj momentálně není důvod 
zbytečně tlačit na pilu. „Obávám se, aby 
pod tlakem okolností nedošlo ke schválení 
špatné dohody mezi Unií a Velkou Britá-
nií, nebo dokonce k tvrdému brexitu. Ten 
byl by nepříjemný už sám o sobě, ale v této 
situaci by byly jeho negativní účinky ještě 
zásadnější,“ je přesvědčen.

kontinent měl znovu získat či vy-
budovat vlastní kapacity ve stra-
tegicky důležitých oblastech, jako 
jsou léky, ochranné pomůcky atd. 
Evropská unie čelí kritice za to, že 
v boji proti koronaviru údajně udě-
lala velmi málo a reagovala pozdě 
(více k tématu viz box). I přes to 
ale platí, že přišla poměrně rychle 
s návrhem například na vytvoření 
záchranného fondu na pomoc ma-
lým a středním firmám, zdravotnic-
tví či trhu práce. Do něj z unijního 
rozpočtu přesunula 1 bilion korun, 
z čehož na Českou republiku při-
padne 30 miliard. Zároveň vzniká 
fond obnovy na pomoc ekonomi-
kám členských zemí, ve kterém by 
měla být k dispozici částka až oko-
lo 1,5 bilionu eur.

Německo a auta
Náš nejvýznamnější obchodní 
partner dosud, jak se zdá, pande-
mii zvládá relativně dobře. Kon-
cem dubna evidovalo denní pří-
růstky nakažených podobné jako 
v polovině března, tamní vláda 
proto začala postupně karantén-
ní opatření uvolňovat. Na podpo-
ru krizí postižených firem schválil 
Bundestag ve zrychleném řízení fi-
nanční balíček o celkovém objemu 
650 miliard eur, což je největší po-
moc podnikovému sektoru v pová-
lečné historii Německa. Jak ovšem 
uvádí agentura CzechTrade, podle 
německých prognostických ústavů 
zemi s největší pravděpodobností 
letos čeká pokles okolo 3 % HDP. 
A to samozřejmě zasáhne i české 
vývozce. Je rovněž třeba mít na pa-
měti, že tak jako je německá kondi-

ce de facto určující pro nás, podobně tuhle 
exportně zaměřenou zemi ovlivňují její nej-
významnější trhy, jako je Čína, Nizozemsko, 
USA a další země. 

 Pro Česko je také mimořádně důležité, 
aby se dařilo tuzemskému automobilové-
mu průmyslu, protože ten se mimo jiné vý-
znamně podílí na tvorbě hrubého domácí-
ho produktu. V tomto segmentu je ovšem 
situace složitější, protože právě prochází 
zásadní proměnou: přechodem na níz-
koemisní vozy (podrobněji se tématu vě-
nujeme na dalších stránkách magazínu). 
A potřebuje, aby se ekonomiky rozjely co 
nejdřív. Jenže minimálně po určitý čas se 
spíš dá očekávat zpomalení prodeje osob-
ních aut. Podle Otto Daňka je totiž prav-
děpodobné, že si lidé začnou nové vozy 
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P O M A L Á R E A KC E ? 
C H Y B Ě LY P R AVO M O C I

Kritika směrem k EU kvůli údajně příliš 
pomalé odezvě na současnou situaci se 
nezdá být fér. Faktem totiž je, že v oblasti 
zdravotnictví má Unie velmi malé pravo-
moci, národní státy jí je neposkytly. Podle 
Radka Špicara je to prakticky stejná situ-
ace jako ve dvou předešlých krizích. Tedy 
v roce 2008, kdy měla Unie jen malé mož-
nosti koordinace hospodářských politik, 
a v roce 2015 v období migrační krize, kdy 
chyběly kompetence v oblasti vnějších hra-
nic. „Situace se v obou případech zlepšila, 
od té doby vznikla řada opatření a Unie je 
dnes na problémy připravená lépe,“ je pře-
svědčen Radek Špicar. „A věřím, že se to-
též stane i ve zdravotnictví, tedy že dojde 
k posílení pravomocí EU tam, kde je potře-
ba, abychom jednali společně.“ 

pořizovat až ve chvíli, kdy se vrátí 
určitá jistota v dobrý ekonomický 
vývoj firem i zaměstnanců.

Strukturální změna ekono-
miky je příležitostí
Česká republika má ovšem mož-
nost, či spíše povinnost, nesle-
dovat jenom vývoj za hranicemi, 
ale odpracovat si svůj důležitý díl 
i doma. A to ve smyslu reforem, 
inovací a zlepšení celé řady sekto-
rů, tak abychom dokázali význam-
něji zvýšit tvorbu produktů a slu-
žeb s přidanou hodnotou. Pokud 
by tedy na pandemii koronaviru 
mělo být nějaké pozitivum, pak je 
to právě šance dosáhnout v tom-
to významného posunu. „Poslední 
krize, ta globální z roku 2009 i ev-
ropská dluhová z let 2012 až 2013, 
byla příležitostí, kterou mnoho tu-
zemských firem skutečně využilo“, 
připomíná Jan Vejmělek. A stejné 
to podle něj bude i tentokrát. „Ko-
ronavirová pandemie znamená 
strukturální změnu v ekonomice, 
ekonomika a její struktura bude 
jiná, a je to příležitost i pro české 
firmy.“ 

Ty zatím v této krizi už za krát-
ký čas ukázaly, že jsou schopné 
skvělých věcí. Zvládly se například 
rychle přeorientovat na výrobu 
ochranných pomůcek, přestože 
„normálně“ se zabývají něčím ji-
ným. Také přišly s několika pozo-
ruhodnými zlepšováky atd. To se 
jistě bude hodit. Jak ukázaly minu-
lé týdny, globálně se dá očekávat 
další rychlý rozvoj elektronické ko-
munikace, kybernetizace, omezení 
osobních kontaktů a možná i vznik 

nových masivnějších komunikačních ka-
nálů. A někteří odborníci věří, že současná 
mimořádná situace modernizaci tuzem-
ského průmyslu výrazně urychlí, přede-
vším pak implementaci Průmyslu 4.0. 

A bez investic to podle Jana Vejmělka 
nepůjde ani v současné situaci. „Nesmí 
chybět odvaha. Investice mohou být v této 
době rozhodujícím faktorem pro získání ná-
skoku před konkurencí v dalších letech, teď 
se staví základy budoucího úspěchu,“ dodá-
vá hlavní ekonom KB. Pomoci samozřejmě 
může i stát. Podle Radka Špicara především 
tím, že také projde procesem digitalizace 
a nastoupí cestu k e-governmentu. 
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Jak se z vašeho pohledu po zhruba 
měsíci a půl od zavedení karantény v ČR 
se situací potýkají vaši klienti v korporát-
ním segmentu? 
Záleží samozřejmě na odvětví. Některá, 
jako letecká doprava, služby spojené s ces-
továním, sportovní sázky či určitá část ne-
movitostních hráčů, zejména ta poskytující 
ubytovací služby, byla zasažena poměrně 
silně. Jiné firmy, jako on-line prodejci, vý-
robci zdravotnických pomůcek či obchod-
níci se stavebním materiálem, zaznamena-
ly naopak silné nárůsty tržeb. Celkově lze 
říci, že v oblasti velkých korporací, které 
jsou vůči nečekaným ekonomickým šo-
kům odolnější, jsme zatím zaznamenali jen 
několik případů zásadního výpadku cash 
flow, který se společně snažíme řešit mimo 
jiné i možným odkladem splátek. 

Co malé a střední podniky?
Jelikož jsou srdcem ekonomiky – v Čes-
ké republice představují 30 % přidané 

„Jsme velmi hrdí na to, že KB byla mezi prvními, kdo nabídl svým 
firemním klientům zasaženým epidemií možnost odkladu splátek 
úvěrů o pět měsíců. Udělali jsme to o téměř čtyři týdny dřív, než 
bylo nařízeno zákonem,“ říká výkonný ředitel KB Global Banking. 

hodnoty a zaměstnávají 60 % 
lidí –, doufám, že většina situa-
ci zvládne. V existenčních pro-
blémech nejsou společnosti, 
které dlouhodobě drží dosta-
tečné hotovostní rezervy, včas 
přizpůsobily svoji nákladovou 
stránku, zajistily si volatilitu 
kurzu či mají dostatečnou vy-
jednávací schopnost se svými 
dodavateli i zákazníky. Zároveň 
jsou na vlně úspěchu firmy far-
maceutické, vyrábějící dezin-
fekční a ochranné pomůcky, vý-
robci potravin, retailové lokální 
nákupní parky a technologické 
podniky. Digitalizace, automa-
tizace a vzdálená internetová 
komunikace jsou a budou na 
vzestupu.

Banky v současné obtížné 
situaci nepochybně mohou 

S Radkem Trachtou 
o situaci ve firemním 
sektoru, o tom, jak banky 
pomáhají, a také o době 
pokrizové
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českým firmám, a potažmo celé ekonomi-
ce, hodně pomoct. Jak KB reaguje např. 
na výzvu Asociace exportérů určenou 
bankovním domům, aby pomohly bojovat 
proti hrozící druhotné platební neschop-
nosti tuzemských podniků?

Poslanecká sněmovna schvá-
lila 24. dubna zákon, jehož 
podstatou je státní záruka pro 
malé a střední firmy v objemu 
150 miliard korun. To by při 
multiplikačním efektu mělo 
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vygenerovat provozní úvěry ve výši až 
500 miliard korun. Právě dostupné pro-
vozní financování na mzdy, nákup zásob 
a platby energií, nájmů a splatných faktur 
je to, co menší firmy akutně potřebují. Pro-
gram byl spuštěn začátkem května pod 
názvem COVID III. 

Co konkrétně tedy KB v této situaci dělá?
Jsme velmi hrdí na to, že jsme byli mezi 
prvními, kdo nabídl všem svým firemním 
klientům zasaženým koronavirovou epi-
demií možnost odkladu splátek úvěrů 
o pět měsíců. Udělali jsme to již 24. břez-
na, tedy skoro o čtyři týdny dříve, než byl 
schválen zákon. Pokud jde o zákonný od-
klad, tedy odsun splátek firemních úvěrů 
až o sedm měsíců, evidujeme zhruba šest 
tisíc požadavků. Celý proces je velmi ná-
vodný, s pomocí webu, bez nutnosti ná-
vštěvy pobočky. 

Pro větší vývozní společnos-
ti, s 250 a více zaměstnanci 
a minimálně 20 % obratu ply-
noucími z exportu, byla upra-
vena legislativa tzv. COVID+, 
která umožňuje využít indivi-
duální garanci EGAPu pro nové 
provozní i investiční úvěry ex-
portérům či jejich subdodava-
telům při splnění určitých krité-
rií. Záruka kryje až 80 % úvěru 
a mohla by zajistit úvěry v cel-
kové výši až 142 mld. korun. 
V současné době se podmínky 
programu dojednávají s EGA-
Pem. 

Zároveň v rámci podpory 
z evropských fondů probíha-
jí jednání o navýšení s Evrop-
ským investičním fondem, kte-
rý rozšiřuje současný program 
InnovFin SME Guarantee i pro 
úvěry firmám až do 3 000 za-
městnanců. Z tohoto výčtu je 
patrné, že se banky snaží po-
moci na několika frontách.       

Na co by se podle vás měl klást 
hlavní důraz ve chvíli, kdy se 
Česko i ostatní země začnou 
pokoušet o „restart“ svých 
ekonomik?
Především na chytrý návrat, 
pevnou víru v něj a optimis-
mus. A také zakousnutí se do 
práce a dodržování pravidel, 
aby nedocházelo k dalšímu ší-
ření viru. Druhým bodem jsou 
vládní opatření na podporu lik-
vidity, investic, spotřeby a udr-
žení zaměstnanosti. Opatření 
by měla být hlavně jednoduchá 
a rychlá, jasně komunikovaná 

K D O  J E  R A D E K  T R A C H TA ? 

Celou svou profesní dráhu, kterou odstar-
toval v roce 1993 v německé Deutsche 
Bank AG, strávil výhradně v různých ob-
chodních a manažerských pozicích se zod-
povědností za vztahy s největšími korpo-
rátními klienty. V Komerční bance pracuje 
od roku 2003 a v současné době je vý-
konným ředitelem divize Global Banking 
pro ČR a SR. Vystudoval VŠE Praha, obor 
finance. 
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jedním kanálem. Roztříštěnost 
a parametrizace zásadním způso-
bem zpomalují i dobře míněné ak-
tivity. Je jisté, že ne všechny firmy 
toto ustojí. 

Řada odborníků dnes říká, že po 
odeznění pandemie už svět nebu-
de takový, jako byl před ní. Oče-
káváte vy nějaké významné změny 
ve svém oboru?

Klienti budou po krizi částečně 
vykazovat jiné chování, budou mít 
jiné potřeby a požadavky. Domní-
vám se, že uvidíme prvky určité 
„deglobalizace“. Takže některé fir-
my mohou po současných zkuše-
nostech a zároveň jako prevenci 
před podobnou situací v budouc-
nosti například zvažovat realizaci 
dodávek lokálněji. Tedy méně se 
spoléhat na sice levnější, ale vzdá-
lené země. Krize nás donutila pře-
hodnotit priority inovací a zaměřit 
se na ty nejzákladnější funkciona-
lity, které spolehlivě a bezpečně 

zajistí platby a také výměnu au-
torizovaných dokumentů bez 
nutnosti osobního kontaktu. 

Dalším jevem, který mož-
ná přetrvá z dob karantény, 
je vyšší podíl práce z domova 
či ve větší míře zavádění tzv. 
flexibilních kanceláří. Situa-
ce donutila firmy mnohdy na-
rychlo investovat do IT vyba-
vení a mnohé si vyzkoušely, že 
lze díky novým komunikačním 
technologiím fungovat efek-
tivněji. Neplatí to samozřejmě 
pro všechna odvětví, ale mno-
hé firmy již dnes potvrzují ten-
to směr.

A možná také zaznamenáme 
zvýšenou aktivitu v oblasti fúzí 
a akvizic, směrem ke konsoli-
daci určitých odvětví. Může do-
cházet ke spojování či převze-
tí menších hráčů většími, aby 
lépe odolávali dopadům sou-
časné situace a snáze zvládali 
případné budoucí obtíže.
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Snad více než kdy jindy je v této obtížné situaci důležité, aby čeští 
exportéři měli možnost zůstat aktivní, jak nejvíc je to možné. Proto 
jsme se zaměřili na to, kde ve světě probíhají nebo se připravují 
zajímavé projekty, o které má smysl se pokoušet. 

Je jasné, že vzhledem ke 
globální povaze krize, kterou 
vyvolala pandemie koronaviru, 
se exportéři potýkají především 
se snížením či úplným zastave-
ním poptávky. I když pochopi-
telně záleží na oblasti, protože 
například zdravotnické potřeby 
logicky zažívají boom. Každo-
pádně není dobré skládat ruce 
do klína. Celá řada projektů to-
tiž ve světě stále běží nebo se 
chystá.

Británie staví největší infrastrukturní 
projekt v Evropě
Například ve Velké Británii zatím navzdo-
ry koronaviru pokračuje výstavba vyso-
korychlostní železnice HS2 High Speed 
Rail, která bude spojovat Londýn s Bir-
minghamem, Manchesterem a Leedsem. 
V současnosti je to největší evropský in-
frastrukturní projekt. Ukončení první fáze, 
tedy propojení Londýna a Birminghamu, 
je naplánováno na období 2028 až 2031. 
Druhá část, a to z Birminghamu přes Man-
chester do Leedsu, má být hotová přibližně 

Kde hledat byznys 
v časech pandemie
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A M E R I C K É  Ř E T Ě Z C E 
H L E D A J Í  D O D AVAT E L E

Zajímavý projekt spustila americká spo-
lečnost ECRM. Nabízí zahraničním firmám, 
včetně těch českých, možnost živého vir-
tuálního setkání s nákupčími významných 
retailových řetězců. Ta probíhají prostřed-
nictvím moderované diskuze, jež řídí spe-
cializovaný ECRM manažer. Předmětem 
zájmu jsou například výrobky pro domác-
nost jako čisticí prostředky či přípravky na 
praní, dále domácí potřeby včetně nádobí 
nebo zařízení na čištění vody, také kance-
lářské zboží, hračky, potřeby pro domácí 
zvířata, cestování nebo vybavení pro out-
doorové aktivity atd. Služba je placená 
a mohou ji využít pouze ti, kdo jsou pozva-
ní. V případě zájmu je tedy třeba kontak-
tovat zahraniční kancelář CzechTrade ve 
Spojených státech.  

o deset let později. Jak ale upo-
zornil Martin Macourek, vedou-
cí zahraniční kanceláře Czech-
Trade v Londýně, organizátoři 
už oznámili, že kvůli současné 
situaci bude pokračování ně-
kterých částí revidováno.   

V britském Somersetu se 
staví první jaderná elektrárna 
nové generace Hinkley Point C 
s odhadovanými náklady mezi 
19,6 a 20,3 milionu liber, která 
by měla být dokončena v roce 
2025. Začátkem dubna všech-
no běželo podle plánu. Martin 
Kocourek k tomu doplnil, že se 
společnost EDF Energy, zod-
povědná za projekt, zavázala 
zajistit bezpečné pokračování 
výstavby i za této komplikova-
né situace.

Další velký projekt, který se 
ve Velké Británii připravuje, je 

Video
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renovace birminghamského 
The Alexander Stadium. Tedy 
stadionu, který bude v roce 
2022 hostit mezinárodní Hry 
Commonwealthu. Rekonstruk-
ce má být rozsáhlá, s rozšířením 
kapacity na 40 000 sedadel. 
Stadion by se díky tomu mohl 
stát hlavním sportovním areá-
lem pro hostování významných 
sportovních událostí v zemi. 
Hotovo má být v roce 2022 
a předpokládané náklady se 
mají vyšplhat na 72 milionu li-
ber. Start renovace se očekává 
později v letošním roce a zatím 
nejsou žádné zprávy o případ-
ných problémech v souvislosti 
s koronavirem.

Skandinávie nejen pro 
stavitele
„Ve Skandinávii bude šance 
pro české firmy především ve 
stavebnictví,“ říká Tomáš Rou-
sek, vedoucí zahraniční kance-
láře CzechTrade ve Stockhol-
mu. „Do rozvoje infrastruktury 
jsou investovány nemalé část-
ky a velké stavební projekty 
běží i v této době, případně 
budou práce na nich obnoveny 
v nejbližší možné době,“ dodá-
vá. Například ve Švédsku jde 
o více než 2 000 projektů v cel-
kové hodnotě 157 miliard eur. 
Největší je výstavba obchvatu 
Stockholmu včetně stavby tu-
nelů, také jde o nové linky me-
tra v hlavním městě a rozšíření 
kapacity přístavu v Göteborgu. 

V Norsku pokračuje mj. 
velký projekt na posílení 

Ve Švédsku jde o více  
než 2 000 projektů 
v celkové hodnotě  
157 miliard eur. 
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infrastruktury norského pobřeží 
v hodnotě 43,5 miliardy eur. Po-
dle Tomáše Rouska je také zají-
mavá investice do modernizace 
a výstavby železniční soustavy, 
jejíž jednotlivé části poběží až 
do roku 2023. V Dánsku je pak 
velikou příležitostí především 
výstavba podmořského tunelu 
mezi Dánskem a Německem, 
který nese název Fehmarn Belt 
Fixed Link. A to hlavně pro spe-
cializované firmy, třeba geode-
tické a další. V loňském roce se 
rozjel i největší stavební projekt 
v historii hlavního města Koda-
ně, kterým je výstavba okruhu 
metra, konkrétně 15,5 km tra-
tí a podzemních i nadzemních 
22 stanic.

Přestože je ve Skandinávii 
jako v celé Evropě velká po-
ptávka po zdravotnickém ma-
teriálu, je nyní dost obtížné 
dohledat konkrétní zakázky. 
Pokud by tedy čeští exportéři 
měli zájem o vývoz zdravot-
nického materiálu na sever 
Evropy, zahraniční kancelář 
CzechTrade je připravena řešit 
potenciální dodávky individu-
álně a oslovit jménem výrobců 
příslušné organizace pověřené 
nákupem.

Tomáš Rousek doplňuje, že 
se očekává nárůst poptávek po 
IT službách. Kancelář Czech-
Trade již v současné době řeší 
s několika klienty konkrétní 
možnosti. Stejně jako v přípa-
dě nákupu zdravotnického ma-
teriálu nicméně platí, že nejde 
o poptávky vyvolané švédskou 

V  S A E  P O S I L U J T E  P O Z I C I 
P R O  R E E X P O R T Y

Region Rady pro spolupráci zemí v oblas-
ti Perského zálivu (Bahrajn, Kuvajt, Katar, 
Saúdská Arábie a Spojené arabské emirá-
ty) se momentálně potýká s ekonomickým 
propadem. Nejen v důsledku dopadu ná-
kazy covid-19, ale i kvůli poklesu cen ropy, 
způsobené zejména klesající celosvětovou 
poptávkou. „Spojené arabské emiráty, 
resp. Dubaj, nicméně i dále fungují jako 
obchodní hub, firmy se tam tedy aktuál-
ně mohou pokoušet o posílení pozice pro 
reexporty,“ říká Michal Nedělka, vedoucí 
zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji. 
A také podle něj stále platí, že region za-
měřuje své ekonomické aktivity na posíle-
ní vlastní produkce, soběstačnosti, sdílení 
know-how apod. „Perspektivně se tak jeví 
jako zajímavé například lokalizování výro-
by do regionu,“ myslí si Michal Nedělka. 

stranou, ale o cílenou akvizici v daných seg-
mentech za pomoci CzechTrade Stockholm.

Do Nizozemska po letní pauze
Nizozemská vláda vyhlásila koncem loň-
ského roku čerpání 2miliardového balíč-
ku na revitalizaci silnic, železnic a bytů. To 
však bude pravděpodobně na čas pozasta-
veno a veškeré velké zakázky se rozběh-
nou po letní pauze. Jak vysvětluje Andrea 
Märzová, vedoucí zahraniční kanceláře 
CzechTrade v Rotterdamu, řídit je budou 
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územně samosprávní celky. 
Případné poptávky budou tím 
pádem zveřejňovány na por-
tálu veřejných zakázek, viz QR 
kód v článku.

Asi nepřekvapí, že v zemi v sou-
časnosti existuje poptávka po 
rouškách, rukavicích a zdra-
votnických pláštích. Nizozem-
ci ovšem netrpí alarmujícím 
nedostatkem, takže stále roz-
hoduje odpovídající cena a sa-
mozřejmě kvalita. A na výše 
zmíněném portálu je možné 
najít řadu požadavků po služ-
bách společností, které se vě-
nují údržbě, rekonstrukcím, vý-
stavbám a samozřejmě ICT.

Obchod běží i mimo starý 
kontinent
Smysl má poohlédnout se i za 
evropskými hranicemi. Na-
příklad Izrael koncem března 
zveřejnil výzvu Israeli Water 
Authority k účasti v předkvali-
fikaci ve formě PPP výběrové-
ho řízení na design, financová-
ní, výstavbu, provoz a údržbu 
biologické čistírny kontamino-
vaných podzemních vod. Ta 
vyroste v blízkosti křižovatky 

Morasha a Israeli Military Industry (IMI) 
v Ramat Hasharon a odhadovaná doba, 
po kterou by měla být provozována a udr-
žována, je dvacet pět let. Uzávěrka tendru 
bude 23. července, více informací lze na-
lézt na webu BusinessInfo.cz. 

V Maroku zahájila Agentura pro digitální 
rozvoj několik projektů, které organizacím 
umožňují práci na dálku. Začátkem dubna 
bylo ke službě „e-rack“ připojeno šest mini-
sterstev, pět státních úřadů a pět veřejných 
podniků. Jak vysvětluje Tamer El-Sibai, 
vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade 
v Casablance, při aktivaci všech těchto ře-
šení vznikají šance pro uplatnění českých 
firem v oboru IT a ochrany dat.

Podle informací portálu Export.cz 
schválilo Thajsko, které se dlouhodobě 
profiluje jako centrum zdravotní péče, na-
výšení investičních pobídek pro zahraniční 
investory v oblasti zdravotnických přístrojů 
a vybavení. Zemi totiž každý rok kvůli zdra-
votnímu zákroku navštíví kolem 3,5 mili-
onu lidí, přičemž celkové úhrady dosahují 
přibližně 600 milionů amerických dolarů. 
Navíc thajská populace stárne a také je po-
řád přítomna hrozba významnějšího rozší-
ření koronavirové pandemie. S tím souvisí 
mimořádný nárůst požadavků na objem 
i kvalitu vybavení nemocnic a dalších stát-
ních i soukromých lékařských zařízení. 

Na projekty se zaměřením podle zadání, 
které budou podány do konce června a zá-
roveň se rozběhnou do konce roku, bude 
o další tři roky prodloužena 50% úleva na 
dani ze zisku právnických osob. Ta dosud 
platila osm let v případě investic v rámci 
tzv. Východního ekonomického koridoru. 
Zahraniční firmy budou navíc osvobozeny 
od dovozních daní a jiných poplatků na vý-
robní technologie a produkční zařízení.

Portál veřejných 
zakázek, 
Nizozemsko
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Kvůli neekologické po-
litice státu byla firma Biomac 
nucena téměř veškerou svou 
produkci paliv z dřevní bioma-
sy exportovat. Od vzniku v roce 
2000 získala během let řadu 
prestižních ocenění a doká-
zala se prosadit na náročných 
německých či rakouských tr-
zích. Jak vysvětluje zakladatel 
a ředitel Zdeněk Černý, cílem je 
stále co nejvíc produktů dodá-
vat tuzemským odběratelům.

Biomac: Chceme Česko 
zásobovat ekopalivy 

Jak to s vaším původním plánem prodávat 
téměř všechny dřevěné pelety a brikety 
v Česku vypadá dnes? 
Daří se nám ho plnit na 50 procent, a to 
doslovně. Takže dnes v České republice 
prodáváme polovinu produkce. A to jen 
díky tomu, že jsme si vytvořili svoji vlastní 
síť padesáti dvou prodejen. Bez nich by-
chom byli nuceni dál vše exportovat a na 
českých vesnicích by stále vládlo uhlí. Také 
nám pomáhají legislativní tlaky z EU a vi-
ditelné klimatické změny na planetě. Lidé 
pomalu začínají chápat, že budeme muset 

Firma 
Biomac se 

dokázala 
prosadit na 
náročných 

německých 
či rakous-

kých trzích
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Zdeněk Černý, zakladatel a ředitel společnosti 
Biomac s.r.o.

přírodě rychle pomoci, než se 
stane něco nevratného. 

Získali jste řadu významných 
ocenění a dokázali jste se pro-
sadit v zahraničí. Jaké jsou po-
dle vás hlavní faktory úspěchu 
firmy?
Je to především tvrdá práce, 
která zahrnuje i víkendy. Dále 
to, že si i díky bankovním úvě-
rům výrobní technologii pro 
ekopaliva už 30 let projektu-
jeme sami. A snažíme se dosa-
hovat špičkové kvality ekopaliv 
a nejvyššího výkonu.

Jak Biomac ovlivňuje součas-
ná pandemie koronaviru a jak 
vidíte budoucnost?

Snažíme se 
dosahovat 

špičkové kva-
lity ekopaliv 

E X P O R T  J O U R N A L P Ř E D S T A V E N Í  E X P O R T É R A



S P O LU P R ÁC E  S E  S P O L E Č -
N O S T Í  B I O M AC  O Č I M A J A N A 
H A LO U Z K Y Z  KO R P O R ÁT N Í -
H O  B A N KOV N I C T V Í  K B
Dlouholeté partnerství společnosti Bio-
mac a Komerční banky čerpá ze vzájemné 
důvěry a stability, díky kterým je možné 
asistovat jak při zásadních investicích kli-
enta, tak v rámci denního chodu společ-
nosti. Skupina je stále řízena rodinou Čer-
ných, na kterých musím ocenit jejich píli, 
vytrvalost a cit pro detail, se kterým se 
denně věnují rozvoji svého byznysu. Záro-
veň oceňuji míru zapojení mladších členů 
rodiny za účelem úspěšného pokračová-
ní expanze i v budoucnosti a také ochotu 
konzultovat s bankou své záměry na part-
nerské bázi. Díky tomu jsme schopni klien-
tovi poskytovat co nejlépe strukturovaná 
řešení, která vyhovují podmínkám každé-
ho projektu.

Itálie, Rakousko a Německo, 
které nám dělají největší podíl 
exportu, byly po nějakou dobu 
všem importům uzavřeny, tak 
jako tuzemské řetězce. A k tomu 
se přidali i firemní odběratelé. 
Naštěstí jsme mohli mít i po 
dobu karantény otevřené naše 
prodejny paliv, ze kterých záso-
bujeme tuzemské domácnosti. 
Velmi dobře a rychle zafungo-
vala i ČMZRB se svojí Zárukou 
COVID II a následně i rychlý úvěr 
na zásoby od Komerční banky. 
Díky němu teď můžeme nepro-
danou výrobu ekopaliv zasklad-
nit do našich velkoskladů a po 
skončení pandemie ji rychle do-
dat odběratelům doma i v Evro-
pě. U nás platí, že co se nepro-
dá jednu zimu, prodá se příští 
rok. Takže budoucnost nevidím 
špatně.

Video

E X P O R T  J O U R N A L P Ř E D S T A V E N Í  E X P O R T É R A



Současná situace, která mimo jiné znemožňuje cestovat, rozhodně 
neznamená, že mají exportéři sedět s rukama v klíně. Naopak je 
potřeba pracovat pro budoucí úspěch.

Jak neztratit trhy

Propad světového hos-
podářství, který v důsledku 
pandemie koronaviru očeká-
váme, má potenciál zapsat se 

do dějin vedle velké deprese třicátých let 
minulého století nebo globální finanční kri-
ze z roku 2008. Každá krize je ovšem jiná 
a „pozastavení“ části světa nemá v historii 

E X P O R T  J O U R N A L N Á Z O R



obdoby. Nenechme se proto 
zastrašit paralelami z minulosti 
a hledejme možné příležitosti.

Sami doma to nevyřešíme
V první půlce dubna už bylo 
zřejmé, že téměř všechny nej-
větší světové ekonomiky čeká 
recese a meziroční propad. 
Česká republika samozřejmě 
není výjimkou. Recesi však ne-
vyřešíme sami doma. Žijeme 
v propojeném světě a oproti 
první dekádě 21. století jsme 
ještě více zapojení do glo-
bálních výrobních a dodava-
telských řetězců. Pro českou 
ekonomiku je stěžejním export 
zboží, který v roce 2019 dosáhl 
rekordní hodnoty 4,56 bilionu 
korun. Proto se řadíme mezi tři-
cet největších exportérů zboží 
na světě. 

Naše ekonomika je navíc 
extrémně otevřená. Například 
obrat zahraničního obchodu 
dosahuje 150 % HDP, podíl 
exportu na hrubém domácím 
produktu v roce 2019 činil ne-
celých 80 % atd. Z hlediska 
hospodářského zotavení pro 
nás proto bude nejdůležitější 
rychlost a schopnost návratu 
ekonomik předních světových 
hráčů. Tedy Číny, USA a našeho 
nejvýznamnějšího obchodního 
partnera, kterým je Německo. 
Potenciální dopady na český 
export proto můžeme vnímat 
z pohledu: 
1. trendu vývoje významných 

světových ekonomik, které 
jsou buďto našimi bezpro-

středními exportními destinacemi, nebo 
export přímo či nepřímo ovlivňují dalšími 
obchodními vazbami v rámci globálních 
hodnotových řetězců,

2. nepřímých exportů a reexportů, což je 
v případě ČR především otázka automo-
bilového průmyslu. 

Co dělat, když nemůžeme cestovat 
Ministerstvo zahraničních věcí mimo repa-
triaci českých občanů řeší také aktuální si-
tuaci a příležitosti pro naše podnikatele na 
zahraničních trzích. V době, kdy není mož-
né pořádat podnikatelské sektorové mise 
ani přijímat zahraniční partnery v České 
republice, je důležité udržet s nimi kon-
takt a využít možnosti pokračovat v pod-
nikatelských aktivitách na dálku a zajistit 
kontinuitu obchodních styků. 

To, že fyzický kontakt teď není možný, 
v žádném případě neznamená, že by měla 
utichnout veškerá komunikace. Je potřeba 

Momentální stav 
nebude trvat  
věčně, proto 
je potřeba být 
připraven. 
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mít na paměti, že se omezení 
týkají dvou třetin světa. Nejde 
tedy o specifickou konkurenční 
nevýhodu pro české podnika-
tele. Nezbytné je proto plně vy-
užít potenciál moderních tech-
nologií, díky kterým je možné 
komunikovat se zahraničními 
kolegy a vyhledávat nové kon-
takty. V tom exportérům po-
může i jednotná zahraniční síť 
českých ambasád a státních 
agentur, která je připravena 
stále analyzovat příležitosti, 
vyhledávat vhodné obchodní 
partnery a jejich kontakty pře-
dávat. Momentální stav nebu-
de trvat věčně, proto je potře-
ba být připraven. 

Kde jsou nové exportní 
příležitosti
Současná situace rozhodně ne-
smí vést k nevratnému opuště-
ní zahraničních trhů. Z hledis-
ka budoucnosti musíme začít 
pracovat s příležitostmi, které 
budou spojeny s přislíbenými 
investicemi do ekonomik zemí 
jako USA, Německo nebo Itá-
lie. Do modernizace zdravot-
nických služeb, nových sek-
torů spojených s bezpečností 
obyvatel a odolností ekonomik 
celé řady zemí. Perspektivní se 
jeví také digitální ekonomika 
a posilování exportu služeb. 

Koronavirová krize nám 
rovněž ukazuje stále rostoucí 
důležitost blízkosti dodavate-
lů k zákazníkům. Z tohoto vy-
plývají jak nové příležitosti pro 
české dodavatele v evropském 

M A R T I N  T L A PA

Působí jako náměstek ministra zahranič-
ních věcí pro řízení sekce mimoevropských 
zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce. 
Předtím pracoval například jako náměstek 
státního tajemníka pro evropské záležitosti 
na Úřadu vlády, náměstek ministra průmy-
slu a obchodu či generální ředitel Czech-
Trade. Vystudoval VŠE v Praze a Sheffield 
Hallam University. Martin Tlapa je ženatý 
a má dva syny. 
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regionu, tak stále vyšší potře-
ba přítomnosti v perspektiv-
ních teritoriích. Roli hraje nejen 
očekávání zákazníků, pokud 
jde o přizpůsobivost dodava-
tele, ale také rychlost doručení 
zboží nebo služeb. Jednoduše 
řečeno – na čase záleží.  

V neposlední řadě důsled-
kem koronavirové krize klesne 
v některých odvětvích nabídka 
zahraničních konkurentů. Zde 
se tím pádem nabízí příležitost 
pro české firmy, které tak mají 
nejen možnost navázat nové 
obchodní kontakty, ale také 
napřímit dodavatelské řetězce. 

Jak může pomoci stát
Nad rámec již oznámených 
programů Ministerstva průmy-
slu a obchodu, exportní pojiš-
ťovny EGAP a České exportní 
banky přichází Ministerstvo 
zahraničních věcí s mohutnou 
informační a asistenční podpo-
rou. K tomu slouží především síť 

našich zastupitelských úřadů a zástupců 
států, díky nimž jsme schopni poskytovat 
informace a služby ve více než 150 zemích 
po celém světě.  A vzhledem k omezení 
pohybu osob zároveň nabízíme pomoc 
při hledání nových kontaktů a příležitostí 
v oborech, které budou součástí stimulač-
ních balíčků jednotlivých států. Jednotná 
zahraniční síť zastupitelských úřadů Čes-
ké republiky je připravena pomoci analyzo-
vat příležitosti, vyhledat vhodné obchodní 
partnery a předat jejich kontakty v rámci 
společné zahraniční sítě.

Je nutné si přiznat, že svět již nebude 
stejný. Stejně jako v životě však nese každé 
negativum i svá pozitiva. Klíčem k úspěchu 
České republiky je proto adaptovat se na 
nové trendy a aktuální situaci využít jako 
výzvu i příležitost. Do karet nám hraje kva-
lita výrobků a komplexnost doprovodných 
služeb. 

Společně to zvládneme. Zahraniční trhy 
nesmíme opustit, s exportéry budeme hle-
dat nové příležitosti. V zahraničí jsme jeden 
tým, který posiluje renomé České republiky 
a pomáhá dávat práci našim lidem doma. 
Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.
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Komerční banka se pochopitelně snaží v těžkých chvílích, 
způsobených pandemií koronaviru, své klienty podpořit. Co všechno 
pro ně za tímto účelem připravila?

Jak KB pomáhá 
klientům zvládnout 
situaci

Jak zmínil v rozhovoru na straně osm 
tohoto vydání magazínu Radek Trachta, 
výkonný ředitel divize Global Banking, už 
téměř čtyři týdny před schválením přísluš-
ného zákona spustila Komerční banka sběr 
žádostí o odklad splátek úvěrů pro podni-
katele. Těch banka koncem dubna evido-
vala okolo 4 500, což se zároveň týkalo 
zhruba 5 200 úvěrů. Jak vysvětluje Dita 
Pasquier, která je v KB zodpovědná za tribe 
firemního financování, vzhledem k tomu, 
že banka obsluhuje celkově asi 90 000 
financovaných podnikatelů, počet těch, 
kteří zatím požádali o odklad splátek, se 
pohybuje okolo 5 či 6 procent. 

„Kromě nich působí řada na-
šich klientů v segmentech, kte-
ré fungují navzdory krizi. Mno-
ho z nich pak situace zasáhla, 
ale mají dostatečnou rezervu,“ 
říká Dita Pasquier. „Protože 
byl schválen zákon o odkladu 
splátek i pro podnikatele, oče-
káváme druhou vlnu, dalších 
přibližně dva tisíce žádostí,“ 
dodává. Podnikatelé mohou 
podle zákona získat odklad až 
šest měsíců, zároveň mají k dis-
pozici možnost si ho zkrátit na 
tři. Po tuto dobu tedy firma 
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neplatí žádné splátky, úvěry právnických 
osob nicméně budou nadále úročeny. Pro 
fyzické osoby podnikatele jsou odloženy 
i úroky, ty podnikatel zaplatí až po skonče-
ní úvěru. „Abychom všechny žádosti stih-
li zpracovat včas, využíváme robotického 
zpracování zhruba u tří čtvrtin žadatelů,“ 
doplňuje Dita Pasquier.

Záruční programy COVID 
Pokud jde o zajištění financování pro krizí 
zasažené firmy, Komerční banka také oka-
mžitě nabídla klientům k využití programy 
se zajištěním Českomoravské záruční ban-
ky (ČMZRB). A to jak z programu COVID II, 
tak z programů vzniklých ještě před ním, 
tedy např. M-záruku nebo EXPANZE-záru-
ku. COVID II byl zveřejňován formou výzev 
a fungoval jako záruční program. Záruka 
dosahovala 80 % úvěru do výše 15 milionů 
Kč, včetně dotace úroků. Program byl vy-
hlášen ve dvou kolech a mezi podnikateli 
o něj byl obrovský zájem. V této chvíli už 
není dostupný, podle odhadů ho využilo 
okolo dvou tisíc klientů banky. 

Dalším programem je COVID Praha 
v celkovém objemu 600 milionů Kč. V jeho 
rámci ČMZRB poskytuje záruku za úvěr 
banky spolu s příspěvkem na úhradu úro-
ků. Firmy ho mohou využít primárně na 
provozní či na provozně-investiční úvěry. 
V programu, který funguje v podobném 
režimu jako COVID II, uspělo sedmdesát 
klientů Komerční banky. Na některé se nic-
méně nedostalo, prostředky byly totiž roz-
dané během deseti minut. Sběr žádostí byl 
tedy ukončen. 

V době uzávěrky Export Journalu se 
schylovalo ke spuštění programu CO-
VID III, který by měl poskytnout podporu 
malým a středním firmám až do 500 za-
městnanců na IČO. A to formou garanč-
ního programu pro komerční úvěry do 

Dita Pasquier je v Komerční 
bance zodpovědná za firemní 
financování 

J A K  P O Ž Á D AT 
O  O D K L A D  S P L ÁT E K

Klienti Komerční banky mohou 
žádat o odklad splátek napří-
klad v souvislosti s nařízenou 
karanténou, poklesem výnosů, 
výpadkem dodávek, zrušením 
zakázek apod. Stačí vyplnit 
on-line formulář na webových 
stránkách kb.cz. Banka žádos-
ti vyřizuje v pořadí, ve kterém 
jsou přijaty, přičemž se snaží 
brát ohled na termín nejbližší 
splátky úvěru.
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celkovém obratu. Poskytovatelem záruky 
bude v tomto případě Exportní garanční 
a pojišťovací společnost (EGAP) a firmy ji 
budou moci využít na čerpání provozních 
a investičních úvěrů do 70 nebo 80 % po-
dle svého ratingu. Výše úvěru by měla být 
v rozmezí od 5 milionů do 2 miliard Kč. 

Pomůže také Evropský  
investiční fond
Už před časem avizoval Evropský inves-
tiční fond (EIF), že má připraveno zhru-
ba 40 miliard eur pro různé programy na 
podporu evropské ekonomiky. Fond aktu-
álně rozšiřuje svůj program InnovFin SME 
Guarantee pro inovativní firmy, které mají 
až 3 000 zaměstnanců. EIF postupně roz-
volňuje kritéria pro poskytnutí, např. pů-
vodně měl být program určen pro firmy do 
500 zaměstnanců, a také ke každému při-
dává tzv. obálku, tedy princip záruky pro 
komerční banku, navíc. V tomto případě je 
to 75 milionů eur, s výší záruky do 50 % 
úvěru. Banky tedy můžou poskytnout až 
150 milionů eur nových úvěrů, což klien-
tům umožní udržet stávající financování 
nebo čerpat nové úvěry s tímto zajištěním.

 „V neposlední řadě bych ráda zmínila 
také to, že už od loňského roku postupně 
zvyšujeme počet dokumentů, který si s kli-
enty prostřednictvím našich aplikací pří-
mého bankovnictví můžeme vyměňovat 
a podepisovat digitálně,“ upozorňuje Dita 
Pasquier. „A dokážeme pracovat i s telefo-
nickým ověřením podpisu klienta, zejmé-
na na call centru a v segmentu small busi-
ness,“ uzavírá.

50 milionů. Podle ministra 
Karla Havlíčka na něj stát vy-
člení na záruky až 150 miliard, 
takže podnikatelé by měli mít 
k dispozici úvěry v objemu až 
450 miliard korun. Program 
v záručním objemu 30 miliard 
korun by měl startovat první 
tranší v prvních květnových 
dnech a podle Dity Pasquier je 
jeho výhodou především fakt, 
že o něj klient nemusí u ČM-
ZRB žádat individuálně. 

Celý proces totiž zajistí Ko-
merční banka, protože ta na 
rozdíl od programu COVID II 
dostane jednu velkou záruku, 
pod kterou zařadí několik tisíc 
úvěrů. Klient tedy bude jednat 
pouze s KB, aniž by musel cho-
dit do ČMRZB. Záruka bude do-
sahovat až 90 % objemu úvěru 
pro firmy do 250 zaměstnan-
ců a do 80 % úvěru pro firmy 
s 250 až 500 zaměstnanci. Do 
programu COVID III bude za-
hrnuta i Praha, budou ho moci 
využít firmy z více sektorů než 
dosavadní programy a je určen 
na provozní financování až na 
tři roky.

Pro exportéry pak byl vy-
psán záruční program nazvaný 
Záruka COVID plus. Je určen 
pro podniky s více než 250 za-
městnanci a zároveň s více 
než 20% podílem exportu na 
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Automobilový průmysl čelí patrně největším výzvám za posledních 
50 let. Navíc je na něm celá česká ekonomika značně závislá, a aby 
to nebylo tak jednoduché, máme tu taky koronavirovou pandemii. 

Za prvé přesun k nízko-
emisním vozidlům. A za druhé 
autonomní řízení a s tím sou-
visející digitalizace, konektivita 
a sdílení aut. To jsou podle po-
radenské společnosti Deloitte 
dva hlavní trendy, kterým se 
musejí automobilky přizpůso-
bit, chtějí-li obstát. 

Je splnění limitů reálné?
Přechod na elektromobilitu je logickou re-
akcí automobilek na evropskou regulaci, 
z dostupných variant je totiž nejlépe při-
pravena pro sériovou výrobu. Jak ale ve 
své studii z roku 2019 varovala společnost 
Deloitte, splnění emisních limitů bude vel-
mi obtížné. Aby je totiž automobilky do-
kázaly do roku 2030 snížit o 35 % oproti 

Na rozcestí
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roku 2021, jak evropská regu-
lace stanovuje, podíl elektro-
mobilů na nových registracích 
by musel do deseti let dosáh-
nout 38 %. Jenže třeba v ČR 
ještě v roce 2018 tvořily elekt-
romobily z různých důvodů jen 
0,2 % nových registrací a v EU 
jako celku pouhé 1 %. Jako nej-
realističtější se tedy podle De-
loitte jeví scénář, kdy budou 
automobilky kombinovat elek-
tromobily s nabídkou plug-in 
hybridů. Pak by podíl elektro-
mobilů v roce 2030 musel do-
sáhnout 28,7 % a podíl plug-in 
hybridů 14,3 %.

Zdeněk Petzl, výkonný ředi-
tel Sdružení automobilového 
průmyslu (AutoSAP), však není 
skeptický. „Vývoj na konci loň-
ského a začátku letošního roku 
ukazoval, že plnění emisních 
cílů nereálné není, a byl pro 
automobilky příslibem toho, 
že zájem o nízkoemisní vozidla 
roste,“ říká Zdeněk Petzl. Od 
října do prosince loňského roku 
totiž podle statistik European 
Automobile Manufacturers As-
sociation (ACEA) představovala 
auta s externím dobíjením více 
než 4,4 % z celkového prodeje 
nových vozů v EU, ta hybrid-
ní dokonce 7,1 %. Proto podle 
šéfa AutoSAP v tuto chvíli ne-
jsou důvody pro plošné masiv-
ní zdražování aut, kterým hrozí 
kritici přísných limitů. Ovšem 
skutečný stav se pochopitelně 
ukáže až podle vývoje výroby 
a trhu v měsících následujících 
po odeznění krize.

Mgr. Zdeněk Petzl, LL.M.,
výkonný ředitel Sdružení automobilového 
 průmyslu

Evropský trh 
s novými auty klesl 
za březen o více než 
polovinu, za duben 
pak o více 
než 76 %.
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Další opatření jsou nutná
Po technologické stránce jsou 
automobilky na nízkoemis-
ní mobilitu dobře připravené. 
Významně investovaly do celé 
řady projektů a týká se to i čes-
kých firem. Zdeněk Petzl pro-
to předpokládá, že se k nim 
budou chtít vrátit. „Po ode-
znění koronaviru a úspěšném 
restartu odvětví ovšem bude 
více než kdy dříve důležité za-
měřit se na přijetí relevantních 
opatření,“ zdůrazňuje. Ta při-
tom podle něj v řadě případů 
nemusí zatížit státní pokladnu. 
Jde např. o vyjasnění podmínek 
vyúčtování domácího dobíje-
ní služebních vozů či instalaci 
firemních wallboxů, tedy na-
bíjecích stanic. Dále se jedná 
o snížení povinného odvodu za 
soukromé použití firemního vo-
zidla pro elektromobily z 1 % na 
polovinu nebo zavedení zrych-
lených odpisů pro elektromo-
bily a infrastrukturu. Současně 
s tím je důležité nadále budo-
vat vhodnou dobíjecí či plnicí 
infrastrukturu, k čemuž jsou 
alokované finanční prostředky 
ze zdrojů EU, vypočítává šéf 
AutoSAP.

Udržet cash flow
Kdy nějaká automobilka před-
staví vůz s plně autonomním 
řízením, tedy na stupni 5? To 
je obtížné odhadovat. Byť je 
to nepochybně oblast s vel-
kým potenciálem, zavádění 
této technologie je během na 
velmi dlouhou trať. Mimo jiné 

A U T O M O T I V E ,  TA H O U N 
Č E S K É  E KO N O M I K Y

Dalo by se říct, že co nejlepší budoucnost 
tuzemského automobilového průmyslu 
je v našem nejvlastnějším zájmu. Na prů-
myslové výrobě ČR se totiž podílí zhruba 
jednou čtvrtinou, přímo poskytuje zaměst-
nání zhruba 170 000 lidí a podle odhadů 
dalším stovkám tisíc nepřímo. Jeho podíl 
na celkové hodnotě produkce v ČR v roce 
2017 podle údajů Deloitte dosáhl vyso-
kých 11 % a také tvoří přibližně pětinu tu-
zemského vývozu. 

E- M O B I L I TA?  P O K R O K Y  
T U  J S O U

Sdružení automobilového průmyslu (Au-
toSAP) podepsalo v roce 2017 společně 
s českou vládou Memorandum o budouc-
nosti automobilového průmyslu. Zároveň 
byl stanoven akční plán s 25 opatřeními 
na podporu rozvoje e-mobility, autonom-
ního řízení a digitalizace, jehož aktualizaci 
schválila vláda na začátku května. Jak ří-
kají představitelé sdružení, podařilo se už 
dosáhnout menších pokroků, např. v po-
době bezplatné registrace nízkoemisních 
vozidel, jejich zvýhodnění při parkování 
v Praze a dalších městech nebo bezplatné-
ho užívání dálnic. Ovšem klíčové teď podle 
nich je, aby stát i bez ohledu na současnou 
situaci budoval vhodnou infrastrukturu 
a dál odstraňoval provozní a administra-
tivní překážky. 
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proto, že dosud nebyla vyře-
šena celá řada zásadních otá-
zek. „Například v oblasti po-
třebných legislativních změn, 
umožňujících provoz vozidel 
vybavených autonomními sys-
témy od L3 výše, jsme se po-
sunuli pouze k diskuzi ohledně 
vypsání studie, která by měla 
definovat potřebné změny zá-
konů,“ říká Zdeněk Petzl. „Také 
je zapotřebí nejprve položit 
základní kameny, tedy dosta-
tečnou infrastrukturu, a to jak 
fyzickou, to znamená pokrytí 
dopravních koridorů vysoko-
rychlostním internetem, tak 
datovou atd.“ 

Je jasné, že příští měsíce 
zásadně ovlivní dopady ko-
ronavirové pandemie. První 

statistiky, které jsou k dispozici od jejího 
vypuknutí, neukazují nic dobrého. Ev-
ropský trh s novými auty klesl za březen 
o více než polovinu, za duben pak o více 
než 76 % a v omezení se odráží propad 
výroby i v Česku. Představitelé AutoSAP 
chválí českou vládu za protiopatření v po-
době tzv. kurzarbeitu, který je podle nich 
zásadní pomocí pro zachování tisíců pra-
covních míst nejen pro firmy v autoprů-
myslu. „Toto opatření však bohužel ne-
stačí, a navíc je zatím platné jen do konce 
května. Je zapotřebí dotáhnout opatření 
na udržení cash flow firem a na to, aby se 
předešlo druhotné platební neschopnos-
ti, např. dočasným odpuštěním či alespoň 
bezúročným odkladem záloh na sociální 
pojištění. A pro efektivní rozjezd potřebu-
je úzce provázaný evropský autoprůmysl 
společný restart vnitřního trhu ve stejnou 
dobu,“ je přesvědčen Zdeněk Petzl.

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



Propojujeme 
výhody digitálního 
a fyzického světa

Už v roce 2005 Komerční banka 
představila první, tehdy ještě java aplikaci 
s jednoduchými funkcemi nazvanou Mobil-
ní banka. O sedm let později přišla s první 
nativní mobilní aplikací, tedy přizpůsobe-

Digitalizace je jednou z oblastí, na které se Komerční banka nejen 
v rámci služeb pro klienty dlouhodobě intenzivně zaměřuje. 
A současná situace, kterou zásadně poznamenalo šíření koronaviru, 
některé zajímavé projekty hodně urychluje.   

nou různým hardwarovým po-
žadavkům. Ta se pod názvem 
MojeBanka postupně stala 
hlavním pilířem digitální „tváře“ 
banky, která ji od té doby ne-

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



KB jako jedna 
z prvních bank 
přišla 
s konceptem 
virtuálního 
bankéře. 

„Je to velmi komplexní nástroj, který 
poskytuje širokou škálu služeb,“ vysvětlu-
je Mojmír Prokop, manažer zodpovědný za 
digitalizaci v Komerční bance. Kromě dnes 
už vcelku běžných věcí, jako je zadávání 
platebních příkazů, QR plateb či zobraze-
ní transakční historie, nabízí MojeBanka 
uživatelům také ukazatele zůstatku, au-
torizaci otiskem prstu, push notifikace či 
nahrávání dokumentů.  

Dvě fotky a jedno kliknutí
Existuje rovněž MojeBanka Business, ver-
ze určená firemním klientům. Ta mimo jiné 
umožňuje statutárním zástupcům podniků 
schvalovat příkazy k úhradě. A disponuje 
třeba i softwarem Trusteer Rapport, což je 
nástroj zaměřený na ochranu proti speci-
fickým hrozbám typu malware, phishing 
a zároveň před pokusy o zjištění hesel. 

ustále rozvíjí. A podle nezávis-
lých hodnocení dnes aplikace 
patří mezi tři nejlepší na trhu. 
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Přibližně šest let už mají fi-
remní klienti k dispozici také 
službu vzájemné výměny do-
kumentů. Díky ní si mohou v za-
bezpečeném prostředí interne-
tbankingu s bankou vyměňovat 
a podepisovat důležité doku-
menty bez nutnosti osobního 
kontaktu. A nefiremní klienti 
mohou bance přes mobilní či in-
ternetovou aplikaci dokument 
poslat. „Dobrým příkladem je 
změna občanského průkazu,“ 
poznamenává Mojmír Prokop. 
„Stačí, aby klient pořídil dvě 
fotografie, jedním kliknutím 
podklady pošle do banky a ta 
pak dokument změní ve všech 
službách a produktech v rámci 
KB Group,“ vysvětluje.

Zdravím, jsem váš virtuální 
bankéř
Komerční banka jako jedna 
z prvních před několika lety 
přišla s konceptem virtuální-
ho bankéře. Jeho úkolem je na 
základě tzv. kolaborace webo-
vých stránek pomoct klientovi 
na dálku. Například když pro-
vádí úkon, který nedělá často, 
takže si nepamatuje postup. 
Díky tomu, že na obrazovce 
vidí kromě svého i kurzor myši 
bankéře, ten mu pomáhá „pro-
klikávat“. 

Současná situace podle 
Mojmíra Prokopa urychlila ně-
které plány Komerční banky. 
Ta dnes pracuje především na 
tom, aby měla řešení pro situ-
ace, kdy klient nemůže nebo 
nechce do banky přijít. Tedy 

způsob, jak by bankovní poradce mohl 
přes Skype či jinou podobnou technologii 
s klientem projít celý obchodní proces tak 
jako osobně na pobočce, včetně vzdále-
ného podpisu a uzavření smlouvy. „Máme 
dobře našlápnuto a momentálně tuto služ-
bu rozšiřujeme o další nástroje,“ vysvětluje 
Mojmír Prokop.

Výrazně v tom podle něj pomohlo před-
stavení mobilní aplikace KB Klíč před dvě-
ma lety. Je to nástroj pro vzdálené ověření 
identity klienta, s jehož pomocí je možné 
i podepisovat. Takže zatímco v současné 
době lze KB Klíč používat k podepisování 
dokumentů v rámci internetbankingu, ban-
ka připravuje vylepšení, pomocí kterého to 
bude možné udělat přímo, bez nutnosti in-
ternetové bankovnictví spouštět. Mělo by 
to začít fungovat letos v červenci.

Jako u klienta v obýváku
V oblasti digitalizace vidí Mojmír Prokop 
z hlediska budoucnosti dva hlavní směry. 
Prvním je další rozvoj mobilních a interne-
tových aplikací a mobilního bankovnictví. 
A druhým pak propojení fyzického a digi-
tálního světa, jak už bylo výše naznačeno. 
Jde o to, aby služby, které vyžadují ob-
chodní jednání, mohly proběhnout na dál-
ku tak, jako kdyby bankéř seděl u klienta 
v obývacím pokoji. Tedy aby s ním mohl 
projít všechny parametry, udělat různé si-
mulace úvěrů a také provést bezpečnou 
výměnu dokumentů a jejich podepsání 
bez nutnosti chodit do banky. 

„V každém případě chceme být multi-
kanálovou bankou, která propojuje výhody 
digitálního prostředí a zároveň svých po-
radců,“ zdůrazňuje Mojmír Prokop. „Proto 
vždycky bude na rozhodnutí klienta, jestli 
chce naše služby využívat na dálku nebo 
osobně. My mu nabídneme obě varianty,“ 
uzavírá. 
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M O J M Í R  P R O K O P :  
D A T O V É  S C H R Á N K Y  M A J Í 
V E L K Ý  P O T E N C I Á L

Zmínil jste, že v KB považujete za velmi 
perspektivní nástroj pro komunikaci na 
dálku datové schránky. Proč?
Myslíme si, že to je nedoceněná služba, 
která velmi dobře funguje a nabízí spous-
tu benefitů. Lidé jejím prostřednictvím 
můžou například podávat daňové přizná-
ní, kontrolovat si své konto řidiče, neuteče 
jim žádná důležitá zpráva od státní správy 
atd. A k tomu nedávno Česká pošta zrušila 
poplatky za využívání schránek mezi lidmi 
nebo mezi firmami.

Vám jde ale jistě o možnost jejich využití 
právnickými osobami, že?
Ano, pro výměnu dokumentů mezi ko-
merčními subjekty schránky zatím téměř 
nikdo nevyužívá. Což je podle nás nejen 
vzhledem k tomu, že tento mechanismus 
disponuje silnou autentizační metodou, 
nepochybně škoda. 

Co tedy v této věci Komerční banka pod-
niká?
Momentálně připravujeme pilotní projekt, 
který nám pomůže zjistit, jestli bude mož-
né datové schránky v budoucnu pro tyto 
účely skutečně využívat. Musíme ještě 
dořešit určité právní úskalí, které se týká 
podepisování. Chceme to ale dotáhnout, 
protože je to směr, kterým bychom rádi 
šli. Pokud to bude vyhovovat i našim kli-
entům, vidím v tom velký potenciál. 

Mojmír Prokop v Komerční bance 
působí už 29 let. Začínal jako šéf 
lokální IT podpory, byl mj. i šé-
fem call centra či přímých kanálů 
banky a dnes pracuje na strate-
gických rozvojových aktivitách 
KB. Vystudoval elektrotechnickou 
fakultu na ČVUT
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První dva měsíce letošního roku se zdály pro globální i českou 
ekonomiku nadějné. Vše ale změnil březen a opatření, která vlády 
po celém světě aplikovaly v boji s koronavirem. S následky paralýzy 
významné části národních hospodářství se ekonomiky budou potýkat 
dlouhodobě. Teprve v průběhu roku 2021 se z pohledu ekonomické 
úrovně můžeme vrátit zpět nad hodnoty z konce roku 2019. 

Zlomem byl 24. únor, kdy 
počet nově nakažených v daný 
den mimo Čínu překonal počet 
nově nakažených uvnitř Číny. 
Situace vygradovala 11. břez-
na, kdy Světová zdravotnická 
organizace vyhlásila globální 
pandemii koronaviru. Obě tato 
data spustila výprodej na ak-
ciových a komoditních trzích 
a úprk k aktivům bezpečného 
přístavu.

Panická reakce finančních 
trhů vyplývala zejména z obav, 
jak se opatření jednotlivých 
vlád v boji proti šíření koro-
naviru projeví v narušení ob-
chodních řetězců, nuceném 
omezení výrob a následně ve 
slabé poptávce v souvislosti 
s propadem investiční aktivity 
na straně firem a obezřetnosti 
domácností ve svých spotře-
bitelských výdajích. Reakce 
vlád totiž spočívala v omeze-
ní pohybu lidí, zboží a služeb. 

Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky

Pandemie covid-19 
převrátila ekonomiku 
naruby
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To v globalizované ekonomice 
znamená omezení a v mnoha 
případech i přerušení výrob. 
To jsme v našem případě viděli 
typicky na českých automobil-
kách. Ještě vážnější problém 
nastal v sektoru služeb. Ten 
v případě Česka tvoří 62,4 % 
celkové přidané hodnoty (za 
rok 2019). A právě sektor slu-
žeb byl vládními opatřeními té-
měř paralyzován.

Od poloviny března byla 
značná část tuzemského hos-
podářství paralyzována. V první 
řadě byla touto situací postiže-
na data z reálné ekonomiky po-
pisující situaci v březnu. Šok do 
ekonomiky byl ale tak razantní, 
že druhá polovina března sra-
zila do záporných čísel v pod-
statě všechny významnější in-

dikátory za celé první čtvrtletí letošního 
roku. A jaký je výsledek podle předběžné-
ho odhadu Českého statistického úřadu? 
Tuzemské hospodářství (měřeno reálným 
hrubým domácím produktem) zaznamena-
lo během prvního čtvrtletí pokles o 3,6 %, 
oproti loňskému prvnímu kvartálu byl vý-
kon české ekonomiky reálně o 2,2 % nižší.

Sektor služeb byl 
vládními opatřeními 
téměř paralyzován.
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Trpí hlavně 
turistika, stravování 
a automobilový průmysl
Jedním z postižených sekto-
rů byl maloobchod. Březno-
vé maloobchodní tržby (bez 
prodejů motorových vozidel) 
jako celek oproti únoru spadly 
v reálném vyjádření o 12,2 %. 
Patrná byla panika v podobě 
předzásobení se, tržby za po-
traviny se totiž během března 
zvedly o 3,3 %. Ostatní prodej-
ci už ale zaplakali. Čerpadláři 
utržili za pohonné hmoty opro-
ti únoru o 15,8 % méně, pro-
deje nepotravinářského zboží 
spadly dokonce o 22,7 %. Po-
kud se podíváme na srovná-
ní s loňským březnem, o moc 
jiný obrázek nedostaneme: 
potravin se meziročně proda-
lo více o 4,9 %, prodeje nepo-
travinářského zboží ale spadly 
o 18,5 %, u pohonných hmot 
činil pokles 17,5 %. 

Z hlediska struktury je zřej-
mé, že na vládní opatření nej-
více doplatily prodejny s oděvy 

a obuví (meziroční pokles o 64,9 %) a pro-
dejci všeho, co souvisí s kulturou, spor-
tem a rekreací (−47,1 %). Tržby klesly také 
v prodejnách s počítačovým a komunikač-
ním zařízením (−29,7 %) a s výrobky pro 
domácnost (−22,0 %). Na opačném pólu 
byly e-shopy. Tržby internetového a zásil-
kového prodeje vzrostly o 20,8 %. Pande-
mie se pak projevila i ve vyšších tržbách 
prodejen farmaceutického a zdravotnické-
ho zboží (+9,1 %).

Segmentem, který utrpěl významný 
propad, byl ten automobilový. Jenom bě-
hem března se oproti únoru tržby propadly 
o 29,3 %, meziroční pokles pak činil 29,5 % 
(neočištěno o kalendářní vlivy). Zatímco 
zavřené servisy se odrazily na tržbách za 
opravy motorových vozidel, když byly me-
ziročně nižší o 26,5 %, prodeje nových au-
tomobilů a náhradních dílů klesly dokonce 
o 30,3 %.

Maloobchod jako celek zaznamenal za 
první čtvrtletí letošního roku meziroční po-
kles o 0,7 % (po očištění o kalendářní vlivy). 
Sektor služeb na tom byl mnohem hůře: za 
první tři měsíce letošního roku poklesl me-
ziročně v reálném vyjádření o 4,3 %. Opro-
ti závěrečnému čtvrtletí loňského roku či-
nil pokles 3,3 %. Těmi, kdo se jako jediní 

2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 Q1|2020
Hrubý domácí produkt (reálně) 2,5 -2,2

Maloobchodní tržby (reálně) 4,8 3,9 5,9 -16,4 -1,9

Průmyslová výroba (reálně) -0,3 -1,3 -0,9 -10,8 -4,6

Vývozy (nominálně) 3,8 -0,5 -1,0 -13,3 -5,1

Dovozy (nominálně) 1,2 -0,4 -2,7 -9,9 -4,5

Stavební výroba (reálně) 2,9 6,0 5,3 -2,7 2,3

M E Z I R O Č N Í  D Y N A M I K A  K L Í Č O V Ý C H 
E K O N O M I C K Ý C H  I N D I K Á T O R Ů  ( V  % )

Zdroj: ČSÚ, Ekonomický a strategický výzkum KB
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mohou pochlubit meziročním ná-
růstem tržeb, jsou pracovníci a fir-
my v IT a komunikacích (+4,2 %). 

Hotely a restaurace postižené 
nejvíc
Největší obětí vládních naříze-
ní jsou bezesporu hoteliéři a re-
stauratéři. Nucené zavření drtivé 
většiny provozů se podepsalo na 
meziročně nižších tržbách za prv-
ní kvartál o 14,8 %. Ve stravova-
cích a pohostinských zařízeních 
to bylo −11,1 %, tržby za ubytování 
spadly téměř o čtvrtinu (−24,7 %). 
Na ochromení ekonomické aktivi-
ty pak doplatili i dopravci. Nejvíce 
postižená je samozřejmě letecká 
doprava, kde tržby během prvních 
tří měsíců roku meziročně spadly 
o 28,6 %. Tržby ve vodní dopravě 

klesly o 25,2 % a pozemní doprava, kte-
rá má samozřejmě největší váhu, poklesla 
o 6,2 %. Vzhledem k již výše zmíněnému 
nárůstu prodejů v e-shopech si na tržbách 
polepšili i kurýři a pošťáci (+10,6 %). 

Významný pokles tržeb zaznamenaly 
rovněž administrativní a podpůrné čin-
nosti, oproti loňskému prvnímu čtvrtletí 
ztratily 10 %. Tady jsou nejvíce postiže-
nými cestovní agentury, kterým prodeje 
spadly o 27,2 %, dále pak pracovní agen-
tury (−12,0 %). Na nižší objem zakázek 
si mohou stěžovat i architekti a technič-
tí inženýři, kterým tržby za první kvartál 
klesly meziročně o 6,5 %. V celé oblasti 
profesních, vědeckých a technických čin-
ností to pak bylo −1,4 %. V oblasti nemovi-
tostí byl zatím negativní dopad umírněný, 
meziroční pokles dosáhl 0,8 %. Největší 
snížení tržeb vykázaly realitní kanceláře 
a správa nemovitostí (−3,4 %), pronájem 
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nemovitostí v podstatě stagnoval 
(−0,2 %).

Služby patří v této recesi k hlav-
nímu postiženému sektoru. O moc 
lépe na tom ale primárně kvůli zá-
vislosti na zahraničních dodávkách 
nebyl ani tuzemský průmysl. Ten 
jako celek během prvního čtvrtletí 
klesl v objemu produkce o 4,6 %, 
meziročně byl výstup o 4,6 % nižší. 
Nutno ale podotknout, že průmysl 
se v obtížné situaci nacházel mini-
málně od poloviny loňského roku, 
kdy ho dohnala recese němec-
kých producentů. Březen bohužel 
znamenal pro český průmysl další 
ránu. Během tohoto jediného mě-
síce produkce spadla oproti únoru 
o 8,7 %, oproti loňskému březnu 

byla nižší o 10,8 %. Zastavení produkce ve 
všech třech tuzemských automobilkách 
zhruba v polovině března se za tento měsíc 
podepsalo na poklesu celkové produkce 
automobilů meziročním propadem ve výši 
25,8 %. O moc lépe na tom nebylo stro-
jírenství (−17,9 %), významně ochromena 
byla i kovodělná výroba (−8,3 %). Našla se 
ale i průmyslová odvětví, která na tom byla 
v březnu meziročně lépe: potravinářství 
(+6,9 %), papírenství (+12,9 %) či dřevoz-
pracující průmysl (+8,8 %). Samozřejmě, 
že pokles produkce průmyslových produ-
centů jde ruku v ruce s klesajícími tržba-
mi. Ty v běžných cenách v březnu spadly 
o 9,5 % meziročně, tržby z přímého vývozu 
průmyslových podniků se snížily v běžných 
cenách o 11,9 %. Domácí prodeje klesly 
o 6,1 %.

Zdroj: ČSÚ, Ekonomický a strategický výzkum KB

0

2,0

6,0

4,0

8,0

-6,0

-4,0

-2,0

Q2|2006 Q1|2020

M E Z I R O Č N Í  D Y N A M I K A  R E Á L N É H O  H D P  ( V  % )

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



Zavřené hranice a zastave-
né či omezené produkční ka-
pacity v mnoha částech prů-
myslu se samozřejmě projevily 
i v zahraničním obchodě, pri-
márně v dynamice zahraničně 
obchodní výměny. Za samotný 
březen spadly vývozy oproti 
únoru o 12,1 %, dovozy o 8,6 %, 
oproti loňskému březnu byly 
exporty nižší o 13,3 %, impor-
ty o 9,9 %. Samotné meziroční 
zhoršení bilance zahraniční-
ho obchodu se zbožím činilo 
12,6 mld. Kč, to nejvýraznější 
nastalo v obchodu s motoro-
vými vozidly. Za první čtvrtletí 
dosáhl přebytek celkové bilan-
ce 40,6 mld. Kč, meziročně tak 
byl o 8,2 mld. Kč nižší.

Jediným sektorem, který byl vládními 
opatřeními v závěru prvního čtvrtletí za-
sažen spíše okrajově, bylo stavebnictví. 
Březnový pokles stavební výroby činil me-
ziměsíčně 3,1 %, oproti loňskému březnu 
byla produkce nižší o 2,3 %. Z hlediska 
struktury se aktivita v pozemním stavitel-
ství snížila o 5,4 %, naopak v inženýrském 
stavitelství byl zaznamenán meziroční vze-
stup o 10,4 %. To je odrazem vládní snahy 
o infrastrukturní investice. Za celé první 
čtvrtletí stavebnictví vzrostlo mezičtvrtlet-
ně o 2,9 %, meziročně bylo vyšší o 2,3 %.

Trh práce příjemným překvapením
Přes značný negativní dopad vládních 
opatření na podporu ekonomiky jsme se 
zatím v tuzemsku nedočkali dramatič-
tějšího vzestupu nezaměstnanosti, jako 
tomu bylo jinde ve světě. Nárůst podílu 
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nezaměstnaných byl v břez-
nu i dubnu na úřadech práce 
samozřejmě zaznamenán. Za 
normální situace by nezaměst-
nanost v tomto období spíše 
klesala, a to důsledkem nábě-
hu sezonních prací například 
v nastupující turistické sezo-
ně. K tomu ale kvůli koronavi-
ru nedošlo. Podíl nezaměstna-
ných se tak zvýšil z únorových 
3,0 % na dubnových 3,4 %. Ne-
gativní dopad vidíme i na počtu 
volných pracovních míst, která 
začínají zanikat. Ještě v únoru 
evidovaly úřady práce téměř 
252 000 volných pracovních 
míst, v dubnu už to bylo o více 
než 20 000 méně.

Pandemie koronaviru má 
i své cenové dopady. Počátek 

letošního roku byl ve znamení zrychlující 
se inflace. Ta se šplhala nad horní mez tole-
rančního pásma ČNB, když v únoru dosáh-
la lokálního maxima ve výši 3,7 %. Ovšem 
ochromená globální ekonomika a kolaps 
poptávky se v kombinaci s rozhádanos-
tí kartelu OPEC promítly do kolapsu cen 
ropy. A rychle následující snižování cen po-
honných hmot bylo hlavním faktorem, kte-
rý stlačoval inflaci směrem dolů. Meziroční 
růst tuzemských spotřebitelských cen tak 
v dubnu zpomalil již na 3,2 %.

Květnové probouzení ekonomiky
Zlepšení epidemiologické situace umožni-
lo vládě začít pomalu uvolňovat restriktivní 
opatření koncem dubna či spíše až v prů-
běhu května. Je tedy zřejmé, že právě du-
ben bude nejhorší měsíc z pohledu eko-
nomických indikátorů. Jak rychlé ale bude 
následné oživení, to ukáže čas. Neznámých 
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proměnných a nejistot je oprav-
du hodně. Hospodářská po-
litika v první fázi zareagovala 
rychle a koordinovaně. Měnová 
politika doručila razantním sni-
žováním úrokových sazeb mě-
nový stimul. Centrální banka 
zároveň svými makroprudenč-
ními opatřeními cílí na udržení 
stability finančního sektoru. 
Změkčení měnových podmí-
nek pomohlo i poměrně výraz-
né oslabení české koruny. Její 
kurz se ještě na počátku roku 
nacházel u hladiny 25 korun za 
euro, ve druhé polovině března 
pak několikrát atakoval úroveň 
28 korun. Šanci pomoci expor-
térům a ekonomice jako celku 
má ale slabá koruna až v situ-
aci, kdy budou opětovně ote-
vřené hranice a začne se vracet 
zahraniční poptávka.

Hlavním úkolem vládní, 
respektive fiskální politiky 
v ekonomické oblasti je za-
bránit kolapsu ekonomicky 
zdravých firem a nedopustit 
výraznější zvýšení nezaměst-
nanosti. Oznámená opatření 
patřila v objemovém vyjád-
ření z mezinárodního kontex-
tu k těm razantním (216 mld. 
korun přímé podpory, včetně 
garancí 1 bil. korun), drtivá vět-
šina směřuje do nějakým způ-
sobem garantovaných půjček 
(série programů COVID), od-
kladů splátek úvěrů či nájmů 
a přímé finanční podpory za-

městnancům i zaměstnavatelům cílícím 
primárně na zachování příjmů domácností 
a pracovních míst. Realizace ale za sliby 
začala pokulhávat.

Zpět na „předcovidovou“ úroveň? 
Nejdříve příští rok
Výhled na další období je kriticky závislý na 
tom, jak rychle se podaří uvolnit restriktiv-
ní opatření a jaké škody nucená paralýza 
napáchala, resp. jak moc škodám zabrá-
ní kroky vlády. Relativně rychlejší návrat 
k fungování předpokládáme u průmyslu, 
který je schopen se pohotově vrátit k vý-
robě. Otázkou je samozřejmě budoucí po-
ptávka a udržitelnost výroby. Současná 
recese je ale specifická v tom, že primárně 
postihla sektor služeb. Ten na takovéto vý-
kyvy není z minulosti zvyklý, a tudíž není ani 
připraven z hlediska likvidity. A navíc se dá 
očekávat opatrnost zákazníků při návratu 
do restaurací, divadel, kin nebo na sporto-
viště. Obecně panují velké otazníky nad le-
tošní turistickou sezonou. I krátkodobější 
prognózy jsou tedy tentokrát zatíženy vel-
kou nejistotou. Problémem je i fakt, že není 
ani příliš jasné, kam až ekonomika klesla, 
odkud se bude odrážet a jak silný ten odraz 
bude. Dá se předpokládat, že titul nejhorší-
ho měsíce roku získá duben. Díky v květnu 
se uvolňujícím opatřením sice ekonomická 
aktivita zamířila vzhůru, to ale nic nezmě-
ní na tom, že za celé druhé čtvrtletí bude 
vykázán hospodářský pokles. Znatelnější 
oživení přepokládáme až ke konci letošní-
ho roku za předpokladu, že nepřijde druhá 
vlna epidemie či pandemie covid-19. A kdy 
se z hlediska ekonomické úrovně vrátíme 
na hodnoty z konce roku 2019? Budeme 
rádi, když to bude koncem roku 2021.
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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 najdete na internetu i kompletní archiv. Aby bylo čtení na 

obrazovce počítače co nejpohodlnější, zvolili jsme pro elektronické vydání 
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. 

Zdarma ke stažení v



Brexit: Neshod hodně, 
času málo

Že by se však obě strany skutečně 
dokázaly na všem důležitém domluvit do 
konce tohoto roku, jak předpokládal pů-
vodní harmonogram, už v tuto chvíli není 
podle mnoha zainteresovaných pravdě-
podobné. A začíná být stále častěji slyšet 
volání po tom, aby byl termín prodloužen.

Na konci dubna sice prostřednictvím vi-
deokonference zástupci obou stran znovu 
zasedli k jednacímu stolu, ale jak se zdá, 

Noční můru evropských politiků, byznysmenů, podnikatelů a dalších 
zvanou brexit přebila na několik týdnů pandemie koronaviru. Ale 
s tím, jak se situace pomalu vylepšuje, se jednání o konkrétních 
podmínkách odchodu Velké Británie z Evropské unie znova rozbíhají. 

rozpory jsou značné a času 
málo. Zatímco Britové po tom-
to kole konstatovali, že bylo 
dosaženo lehkého pokroku, 
Michel Barnier, hlavní vyjed-
návač Evropské unie, prohlá-
sil, že to, co se zatím podaři-
lo, je zklamání. Podle BBC se 
nedaří najít shodu především 
v oblasti rybolovu, pravidel 
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hospodářské soutěže, policejní spolu-
práce a také způsobu, jak dosaženou 
dohodu vymáhat. Unie přitom obviňuje 
Brity, že se soustředí zejména na své 
vlastní priority, zatímco v otázkách, 
které jsou důležité pro celý blok sedm-
advacítky, postupují velmi pomalu. Ti 
to samozřejmě odmítají. Další kolo by 
mělo začít 1. června.

Odborníci upozorňují, že by bylo ris-
kantní nechat projednávání složitých 
oblastí až na podzim. Už proto, že by 
mohl znovu udeřit koronavirus. Britská 
vláda navíc několikrát zdůraznila, že 
prodloužení období určeného k dosa-
žení dohody za prosinec 2020 nepřipa-
dá v úvahu. Je přitom víc než jasné, že 
pro firmy, na které dnes drtivě dopadají 
opatření proti šíření koronavirové in-
fekce, by odchod Británie bez dohody 
znamenal další tvrdou ránu. 

Není tedy divu, že hlasů, které si 
přejí odklad, přibývá. Downing Stre-
et 10 už k tomu kromě jiných vyzvali 
opoziční Liberální demokraté a Skot-
ská národní strana. Přidal se i čerstvý 
šéf labouristů Keir Starmer, který ka-
binetu Borise Johnsona vyhrožuje, že 
„forenzně prozkoumá všechny chyby, 
kterých se vláda dopustila v souvislosti 
s koronavirem a postbrexitovým jedná-
ním“. Analytici k tomu poznamenávají, 
že vzhledem ke krizové situaci posled-
ních týdnů může v tomto mít Starmer 
u veřejnosti silnou podporu. 

Hlasů, které 
si přejí odklad, 
přibývá. 

O B AV Y  
Z  KO N K U R E N Č N Í C H 
V Ý H O D

Smlouva o volném obchodu by 
měla zajišťovat nulová cla a nulo-
vé kvóty na obchodované zboží. 
Jak vysvětlil portál iHNed.cz, Unie 
ovšem požaduje, aby se Británie 
zavázala dál dodržovat současná 
pravidla týkající se ochrany život-
ního prostředí, státní podpory fi-
rem, práv zaměstnanců nebo bez-
pečnosti výrobků. Obává se toho, 
že by britské firmy měly konku-
renční výhodu např. v podobě do-
tací ze státního rozpočtu. 
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Pamatují vaše 
smlouvy na vyšší moc?
Nejste v krizi schopni splácet úvěry nebo máte potíže se svými 
odběrateli a dodavateli? Klíčem je vaše smluvní dokumentace. 
Ujistěte se, jaké povinnosti vůči bance máte, zda smlouvy 
s odběrateli a dodavateli obsahují koncept vyšší moci nebo jaké 
následky s ním spojují. Pomůže vám to vymyslet, co dál.

 Mnoho výrobních firem 
z řad exportérů dnes využívá 
nějakou formu externího finan-
cování. V současné krizové situ-
aci, kdy se zastavil, popřípadě 

významně zpomalil odbyt, by mělo být mož-
né alespoň přibrzdit investiční projekty. Co 
ale odložit nejde, je pochopitelně provozní 
financování. Pro podniky je přitom životně 
důležité udržet si dobré cash flow. Co s tím?
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Plníte stále prohlášení?
Především pečlivě prostudovat 
úvěrovou dokumentaci a ověřit 
si, jestli z hlediska provozních 
úvěrů poskytuje možnost do-
čerpání stávajících úvěrových 
linek v rámci dostupných limi-
tů. Pokud ano, je dobré toho 
využít. 

Jak ale upozorňuje Jan Lin-
da, partner ve společnosti Whi-
te & Case, ve smlouvách často 
existují různá omezení, která 
tomu v aktuální situaci mohou 
bránit. Jejich součástí obvykle 
bývají různé druhy prohláše-
ní, více viz box. Exportér jejich 
prostřednictvím bance napří-
klad potvrzuje, že jeho byznys 
stále funguje tak jako ve chvíli 

P O Z O R  N A  Ú V Ě R O V Ý 
P O D V O D
Úvěrová smlouva standardně obsahuje 
část, která se jmenuje Prohlášení a ujiš-
tění. Obvykle v ní bývá více různých typů 
prohlášení dlužníka, který jejich prostřed-
nictvím bance mj. „prohlašuje“ určité sku-
tečnosti o fungování svého byznysu. Ob-
vykle ho musí provádět opakovaně, podle 
stanovení ve smlouvě. Potvrzuje tím na-
příklad, že funguje stále stejně, že nena-
stala žádná objektivní skutečnost, která 
by mohla mít na jeho podnikání a splácení 
dluhu zásadní vliv, atd. Pokud by však jeho 
prohlášení neodpovídala skutečnosti, ne-
jenže by banka měla právo úvěr neposkyt-
nout, ale dlužník by se vystavoval riziku 
úvěrového podvodu.  
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podpisu smlouvy. Což ovšem dnes kvůli 
pandemii v řadě případů neplatí. „Jestliže 
exportér už dnes nemůže některé skuteč-
nosti tzv. prohlásit, banka má právo finan-
cování odmítnout,“ vysvětluje Ida Kučero-
vá, partnerka White & Case. „Proto by s ní 
měl rychle začít komunikovat o možných 
řešeních, například o úpravě podmínek.“ 

Když exportér zjistí, že mu v jeho situ-
aci úvěrové možnosti, které má k dispozi-
ci, nestačí, bude se zřejmě zajímat o další 
formy financování. V tom případě by si měl 
ve smluvní dokumentaci ověřit, jestli to 
vůbec může udělat. Záleží samozřejmě na 
obchodní dohodě, může to být zakázané, 
také naopak zcela povolené nebo do určité 
míry omezené. 

Vyšší moc a její následky
Důležitou oblastí jsou vztahy exportérů 
s odběrateli. Vzhledem ke globální pova-
ze pandemie jsou problémy, s nimiž se 
v jejím důsledku potýká a bude potýkat, 
univerzální. Stěžejní je v této situaci právní 
pojem vyšší moc. Tedy něco, co je mimo 
kontrolu exportéra i jeho zákazníků či do-
davatelů. Jak upozorňuje Jan Linda, od 
tohoto faktu se odvíjí řada dodatečných 
povinností a práv. 

Primárně je podle něj důležité zjistit, 
jestli smluvní dokumentace s konceptem 
vyšší moci počítá. Byť se o tom vede mno-
ho diskuzí, obecně se má za to, že korona-
virová pandemie do této kategorie spadá. 
To ale neznamená, že není potřeba provést 
revizi konkrétních ustanovení v dokumen-
taci s odběrateli a dodavateli. Důležité je 
ověřit, jaké následky smlouva s koncep-
tem vyšší moci spojuje. „Obecně platí, 
že práva a povinnosti dotčených stran se 
v průběhu mimořádné situace pozasta-
vují,“ poznamenává Jan Linda. Teoreticky 
by pak bylo možné po ukončení takového 

Jan Linda, 
partner ve společnosti 
White & Case

Ida Kučerová, 
Local Partner ve společnosti  
White & Case
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stavu navázat v místě přeru-
šení. Jan Linda ale zdůrazňuje, 
že výjimečná situace ovlivňuje 
celou řadu věcí. Je třeba mít 
jasno v tom, kdo nese během 
této doby náklady například 
na zabezpečení dodávky, mj. 
ostrahu či údržbu v případě 
větších projektů atd. Obecné 
pravidlo neexistuje a odpověď 
na jednotlivé otázky je nutné 
hledat přímo v textu smlouvy. 
Také je třeba si ujasnit, jaký vliv 
má posun v čase na platební 
podmínky ap.

Spojte se s lokálními 
poradci
Není to však jediné možné 
úskalí. „Je dobré se také po-
dívat, jakým právem se odbě-
ratelský vztah řídí a co o této 
problematice stanoví lokální 
právní řád,“ podotýká Ida Ku-
čerová. Podle příslušného prá-
va totiž může mít režim vyšší 
moci specifické následky. Ať už 
je to třeba určitá forma vyvině-
ní z odpovědnosti za škodu či 
způsob, jakým může smlouva 
zákonný režim vyšší moci mo-
difikovat. Proto by se podle Idy 

Kučerové exportéři měli spojit s lokálními 
poradci a poradit se s nimi, jak v dané zemi 
tento koncept funguje a jaké dopady může 
mít na postavení exportéra.

Pokud jde o vztahy exportérů s jejich 
dodavateli, tam nastávají podobné situa-
ce, jen v zásadě zrcadlově obrácené. Ne-
platí to ale stoprocentně. Může se stát, že 
exportér musí dodávat, protože se na něj 
nevztahuje ochrana, zmíněná dříve v tex-
tu, ale jeho dodavatel přitom kvůli jinak na-
staveným smlouvám tuto ochranu použít 
může. Tím pádem vzniká nesmírně obtížná 
a těžko řešitelná situace. Jan Linda i v tom-
to případě považuje za nezbytnou revizi 
smlouvy ve snaze zjistit, jestli obsahuje in-
stitut vyšší moci, případně i další možnosti, 
jak upravit rozsah povinností exportéra. 

Jednou ze standardních možností, jak 
řešit případné negativní dopady kvůli ne-
plnění dodavatele, je uplatnění bankovní 
nebo obdobné záruky. Pokud jsou splně-
ny základní podmínky, exportér má právo 
od banky, která typicky bývá výstavcem 
záruky, čerpat peněžní plnění. Tyto pro-
středky pak může použít na úhradu případ-
ných závazků vůči svému odběrateli nebo 
k jakýmkoli jiným účelům. Proto je dobré 
zjistit, jestli je tento instrument k dispozi-
ci. Díky němu totiž může firma dosáhnout 
v takové situaci tolik potřebné omezení své 
expozice.
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Koncem března tohoto roku se zdá-
lo, že se v Číně objevuje sice slabé, ale pře-
ce jen viditelné příslovečné světlo na kon-
ci tunelu. Lidé se pomalu začali vracet do 
práce a svých obvyklých životů. Rozhodně 
nelze říct, že má asijská velmoc vyhráno, 
protože se zároveň objevily zprávy o znovu 
rostoucím počtu nakažených v některých 
oblastech. Navíc, jak upozorňují odborníci, 
oficiální zprávy o počtu zasažených koro-
navirem nejsou spolehlivé, protože totalit-
ní režim se snaží vytvořit ve světě o sobě 
co nejlepší obraz. Čínská situace je ovšem 
nepochybně zajímavá mimo jiné z hlediska 
přemýšlení o tom, jak obtížné bude v dal-
ších zemích znovu nastartovat ochrome-
nou ekonomiku.  

Vývoj v zemi ukazuje, že ná-
vrat k normálu je hodně poma-
lý. Příčin je několik. Především 
nedostatek dílů a součástek, 
zejména od menších dodava-
telů. Chybí také pracovní síly, 
protože některé oblasti v zemi 
jsou stále uzavřené. Situaci 
ztěžují i přísné požadavky na 
firmy, aby zajistily adekvátní 
dodávky ochranných prostřed-
ků pro zaměstnance. Navíc ne-
smírně pomalu probíhá obno-
va přepravní sítě, v platnosti je 
stále řada nouzových regulací 
a podobně.
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K R E AT I V N Í  P Ř Í S T U P  
N A D  Z L AT O

Jak se s naznačenými obtížemi čínské fir-
my potýkají? Řada globálních výrobců ori-
ginálních přístrojů a zařízení se snaží najít 
alternativní řešení. V první řadě se rychle 
pokoušejí přesouvat objednávky k sekun-
dárním nebo terciárním dodavatelům, aby 
nahradili zmeškané dodávky od svých pri-
márních dodavatelů a dostali některé klí-
čové obchodní priority zpět do vlastních 
továren.
Některé firmy se odvážily změnit své vý-
robní systémy a začaly produkovat úplně 
jiný sortiment. Například když v únoru po-
klesl čínský automobilový průmysl o více 
než 90 %, společnost Shanghai-GM-Wu-
ling rozjela výrobu lékařských obličejo-
vých masek. Další podniky se pokoušejí 
díky kreativnímu přístupu získávat pracov-
ní síly. Některé si s místními vládami vyjed-
naly povolení svážet pracovníky ve sledo-
vaných autobusech, a dokonce i letadlech, 
jiné do výroby zavádějí či rozšiřují automa-
tizační prvky atd.
Ze situace také podle analytiků Světového 
ekonomického fóra vyplývá důležité po-

učení. Covid-19 prý firemním 
„decision-makers“ ukazuje, 
že při vytváření budoucích do-
davatelských řetězců je nutné 
vyvinout nové obchodní stra-
tegie. Jak totiž ze současné 
krize vyplývá, velké globální 
události způsobené například 
právě pandemií, ale i přírodní-
mi katastrofami, klimatickými 
změnami nebo geopolitický-
mi konflikty přinášejí význam-
né problémy se zásobováním. 
Navíc dodavatelský řetězec 
nelze vytvořit přes noc, vyža-
duje to spoustu úsilí, nákladů 
atd. Proto musí příští obchodní 
strategie pracovat nejen s tra-
dičními klíčovými ukazateli 
úspěchu, kterými jsou nákla-
dy, kvalita a dodávky. Je nut-
né, aby zahrnovaly také nové 
ukazatele výkonu, především 
odolnost, citlivost a možnost 
rekonfigurace.

Některé firmy se odvážily změnit  
své výrobní systémy a začaly 
produkovat úplně jiný sortiment. 
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Ženy mění svět  
k lepšímu

Dobrých zpráv není ni-
kdy dost, a zejména v těchto 
časech. Jednu z těch opravdu 
potěšujících přinesla nedáv-
ná studie Světového ekono-
mického fóra. Představila ně-
kolik mimořádně zajímavých 
a prospěšných projektů žen, 
které doslova mění svět. Vyu-
žívají nejmodernější technolo-
gie a zaměřují se na boj proti 
negramotnosti, podporu žen 

při zakládání a řízení jejich vlastních firem 
a také obecně na to, aby ženský hlas byl 
více slyšet.

Například společnost Barefoot College 
International, založená v Indii a vedená Me-
agan Fallone, šíří nejmodernější technolo-
gie mezi lidmi, kteří stěží zvládají číst a psát. 
Firma jim pomocí těchto nástrojů poskytuje 
tréninky a pomáhá jim, aby se z nich stali 
schopní profesionálové. Absolventi školení 
si pak díky tomu sami dokážou například 
sestavit vodní pumpu nebo solární panely. 
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Ekonomové společnosti 
J. P. Morgan nedávno předsta-
vili svůj odhad dopadů krize 
způsobené pandemií koronavi-
ru na globální ekonomiku. Není 
překvapivé, že v první polovině 
roku očekávají bezprecedent-
ní pokles. Americká ekonomi-
ka se podle nich po 4% snížení 
v prvním čtvrtletí v tom dru-
hém propadne ještě hlouběji, 
a to o 14 %. Ve třetím a čtvrtém 
kvartále už ale analytici očeká-
vají zotavení, a sice o 8, resp. 

Paní Tracey Chambers zase 
v Jižní Africe založila The Clo-
thing Bank. Ta spolupracuje 
s nejvýznamnějšími jihoafric-
kými maloobchodními společ-
nostmi, které jí darují nadby-
tečné zásoby. Banka pak toto 
zboží prodává za velmi nízké 
ceny ženám, které díky tomu 
rozjíždějí vlastní živnosti. 

A ještě jeden příklad. Poté, 
co Fatuma Abdulkadir Adan 
jako první žena z keňské-
ho města Marsabit dosáhla 
právnického vzdělání, odmít-
la pracovní nabídku v Nairobi. 
Důvod? Chtěla ve své domo-
vině poskytovat právní pomoc 
těm, kdo si ji nemůžou dovolit. 
V roce 2003 založila organiza-

ci Horn of Africa Development Initiative na 
pomoc ženám a dívkám prosadit se v rám-
ci svých komunit. 

Vychází přitom z toho, že pokojné a zá-
roveň odolné komunity mohou vznikat jen 
tehdy, pokud její nejzranitelnější členové, 
tedy ženy, mládež a děti, mají zastoupe-
ní v rozhodovacích strukturách. A zároveň 
jsou jejich možnosti a schopnosti naplno 
rozvíjeny. 

Proto organizace prostřednictvím 
svých vzdělávacích programů poskytuje 
například dospívajícím dívkám možnost 
seznámit se podrobněji s vážnými pro-
blémy, jako je manželství dětí, mrzačení 
ženských pohlavních orgánů či sexuální 
zneužívání. Po absolvování těchto kurzů 
se pak dívky mohou stát vzory ve svých 
komunitách a pomáhat se vzděláváním 
dalších generací. 

Koronavirus spouštěčem 
globální recese

4 %. Eurozóna bude zasažena ještě více, 
J. P. Morgan očekává pád o 15 % a 22 % 
v prvním a druhém čtvrtletí. Ale ve druhé 
polovině roku by mělo i tam dojít k ožive-
ní. Ve třetím čtvrtletí dokonce o 45 %, ve 
čtvrtém pak o 3,5 %.

Jak koronavirová pandemie podle 
J. P. Morgan ovlivní zaměstnanost? Analy-
tici píšou, že nejprve předpokládali spíše 
omezené škody. Nicméně teď očekávají, že 
v příštích dvou kvartálech míra nezaměst-
nanosti v rozvinutých zemích vzroste cel-
kem o 1,6 %. S tím, že situace bude horší 
v USA než v eurozóně. 
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Krize samozřejmě tvrdě 
dopadla i na globální finanč-
ní trhy. Bylo možné pozorovat 
synchronizované výprodeje ak-
cií, dluhopisů a komodit, jak se 
investoři, firmy a instituce sna-
žili posílit svou hotovost. Na 
to pochopitelně reagují tvůrci 
měnové politiky. Celkově byly 
celosvětové sazby do polovi-
ny března meziročně sníženy 
o 55 bazických bodů a podle 
analytiků je z hlediska poměru 
váženého k HDP zhruba 50 % 
až 60 % světa na nebo blízko 
efektivní spodní hranice.

„Od začátku roku do 
18. března snížilo sazby 16 cen-
trálních bank. Do poloviny roku 
předpokládáme 24 dalších sní-
žení sazeb a také uvolňování ze 
strany nejméně 15 z 22 centrál-
ních bank rozvíjejících se trhů. 
Kromě toho se očekává, že fis-

kální politika v letošním roce přidá ke svě-
tovému HDP 1,3 procentního bodu,“ uved-
la Joyce Chang, šéfka globálního výzkumu 
J. P. Morgan.

Další oblastí, kterou důsledky pandemie 
významně ohrozily, je letecká doprava. Ve 
snaze zamezit šíření koronaviru zavedly 
země a teritoria po celém světě rozsáhlá 
cestovní omezení. „Kolaps poptávky po 
letecké dopravě způsobený těmito přís-
nými restrikcemi a také neochota lidí létat 
má potenciál přetvořit globální letectví vý-
znamněji než události z 11. září 2001,“ uvedl 
Jamie Baker, analytik J. P. Morgan. 

Začátkem dubna využívaly letecké 
společnosti ve srovnání s polovinou led-
na méně než polovinu svých kapacit. A jak 
uvedli představitelé Mezinárodního sdru-
žení pro leteckou dopravu (IATA), aerolin-
kám letos hrozí, že jejich tržby ve srovnání 
s rokem 2019 celkem poklesnou o zhruba 
250 miliard dolarů. Dobrou zprávou však 
podle nich je fakt, že vlády postupně při-
cházejí s opatřeními firmám na pomoc. 
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Konec 
zavádění 
technologií 
čisté 
energie?

Globální transfor-
mace energetiky je jedním 
ze stěžejních procesů pro 
budoucí udržitelnost naší 
společnosti. Důvody jsou 
ekologické, ekonomické, 
technologické a mnohé 
další. A zcela zásadní roli 
v tom hrají vysokokapacit-
ní energetické zásobníky, 
díky nimž by bylo možné 
mnohem lépe a více využí-
vat energii z obnovitelných 
zdrojů. Nespotřebovanou 
elektřinu vyrobenou napří-
klad fotovoltaikou bychom 
do takových zásobníků, 
tedy baterií, mohli uložit 
a v případě potřeby ji použít. 

Jak ovšem nedávno in-
formoval britský deník The 
Guardian, podle zjištění 
European Association for 
Energy (EASE) se evrop-
ský boom těchto energe-
tických úložišť v loňském 
roce zastavil, a to ještě před 
vypuknutím pandemie. 
V roce 2019 totiž příslušný 
trh vzrostl na celkem 1 gi-
gawatthodinu, což je oproti 
1,47 GWh za rok 2018 vý-
znamné zpomalení. 

Generální tajemník EASE 
Patrick Clerens řekl: „Zprá-
va je jasná: Dokonce i když 
je skladování energie klíčo-
vým faktorem, který umožní 
energetickou transformaci, 
a je zároveň považováno 
za hlavní nástroj pro do-
sažení cílů v oblasti emisí 
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souvisejících s Pařížskou doho-
dou, je zapotřebí další podpora.“ 

Odborníci se dokonce obá-
vají, že pokles tempa rozvoje 
a důsledky koronavirové krize 
mohou v podobě tohoto dvojité-
ho úderu přinést konec zavádě-
ní technologií čisté energie. Dů-
sledky globální pandemie totiž 
podle analytiků BloombergNEF 

(BNEF) přinesou mimo jiné zpoždění poli-
tik na podporu tohoto sektoru. A také za-
sáhnou globální dodavatelské řetězce, což 
by mohlo způsobit až 4% pokles instalací 
energetických úložišť. BNEF také očekává, 
že příští rok poprvé od 80. let klesne světo-
vý růst využívání sluneční energie. Analytici 
zároveň odhadují, že vznikne o 8 % projektů 
solární energie méně a kvůli koronaviru se 
zastaví prodej elektrických vozidel.

Do Nizozemska se 
po brexitu přesunuly 
desítky firem

Od britského referenda 
v červnu 2016, kdy si Britové 
odhlasovali odchod z Evropské 
unie, přemístilo už celkem 140 
společností svá sídla do Nizo-
zemska. Jen během minulého 
roku se do země tulipánů pře-
sunulo 78 firem. Jde jak o ev-
ropské centrály amerických 
a asijských firem, tak i o někte-
ré britské společnosti, jež si 
chtějí zachovat sídlo na území 
Evropské unie. 

Například společnost Dis-
covery, která provozuje vzdělá-
vací a zábavní televizní kanály. 
V Amsterodamu otevřel nové 
studio slavný britský filmový 
režisér Ridley Scott a jeho spo-
lečnost The Ridley Scott Crea-
tive Group, novou centrálu pro 

evropský trh tam zprovoznila nadnárodní 
ratingová společnost AM Best. A jak infor-
moval časopis Export a podnikání (EaP), ni-
zozemská agentura pro zahraniční investi-
ce NFIA podle svého oznámení jedná s až 
425 dalšími společnostmi, jež kvůli brexitu 
zvažují odchod z Velké Británie. 

„2020 pro ně bude důležitým rokem. 
Mnohé se odvine od konkrétních podmí-
nek ekonomického partnerství mezi Spoje-
ným královstvím a Evropskou unií,“ citoval 
EaP šéfa agentury NFIA Jeroena Nijlanda. 
Podle něj mnoho společností čeká na do-
pad nových dohod, než udělají rozhodnutí. 
Jiné ovšem nečekají a zvolily si raději jisto-
tu a bezpečnost evropského trhu, kterou 
jim Nizozemsko nabídlo.

Podle odhadů by měly nově příchozí pod-
niky investovat jen během následujících tří 
let v Nizozemsku na 375 milionů eur a vy-
tvořit zhruba 4 200 pracovních míst.
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Všechno zlé… aneb  
Budou automobilky  
péct rohlíky?

Ještě nikdy od druhé světové války 
nebyl na tolik firem z odvětví, jako je pro-
dukce aut, oblečení a dalších věcí, vyvíjen 
tlak, aby v zájmu obecného dobra proměnily 
své výrobní linky. A tak se například čínský 
Foxconn, který pro Apple montuje iPhony, 
a s ním i tamější automobilky pustily do vý-
roby obličejových masek. Ve Francii začala 
skupina LVMH, zaměřená na luxusní zboží, 
dodávat ruční sanitizátory. Britský premiér 
Boris Johnson požádal firmy jako Rolls Roy-
ce o pomoc při výrobě ventilátorů. Americ-
ký prezident Donald Trump prohlásil, že se 

využije „Defence Production 
Act“, aby přiměl americký prů-
mysl k výrobě zdravotnických 
 potřeb.

Něco podobného můžeme 
vidět i v tuzemsku. Například 
výsledkem spolupráce Škody 
Auto s vědeckými institucemi 
je speciální respirátor. Spo-
lečnost M-Style, distributor 
náhradních dílů na motocykly, 
díky svým zahraničním kon-
taktům shání roušky a také 
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respirátory. A takových příkla-
dů je mnohem víc. 

Když firmy dělají takto zá-
sadní změny, obvykle mají 
tendenci soustředit se na pro-
dukty blízké jejich původnímu 
zaměření. Například za druhé 
světové války výrobci hedvábí 
vytvářeli padáky, automobil-
ky pak letecké motory, zbraně 
a tanky. Medicínský sortiment 
však může přinést specifické 
výzvy. Například stále není 
jasné, jestli společnost Rolls 
Royce skutečně zvládne pro-
dukci ventilátorů. Vyžaduje 
to totiž jednak specializované 
díly a také specifickou odbor-
nost lidí.

Dobrou zprávou jsou nepo-
chybně nové trendy ve výrobě, 
které se prosazují stále víc. Na-
příklad pokročilá robotika, da-
tové analytiky či 3D tisk, které 
firmám přerod jejich výrobních 
procesů usnadňují. „To, co pod-
niky hledají, je schopnost být 

pružnější, mít flexibilní továrny, které se 
dokážou přizpůsobit výrobě různých typů 
výrobků, a díky tomu být rychlejší, pokud 
jde o reakci na nové požadavky spotřebi-
telů,“ uvedl Francisco Betti ze Světového 
ekonomického fóra.

Je čím dál jasnější, že tyto schopnosti 
budou nezbytné. Už jen proto, že státy čelí 
nedostatku základního zdravotnického vy-
bavení. A pokud se krize potáhne a zmrazí 
globální dodavatelské řetězce, místní to-
várny by mohly kromě zdravotnických po-
třeb začít vyrábět i základní produkty pro 
všeobecný trh.

Dobrou zprávou jsou 
nepochybně nové 
trendy ve výrobě, 
které se prosazují 
stále víc. 
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Slovníček pojmů 
pro zahraniční obchod
F
FCA
Free Carrier, česky Vyplaceně 
dopravci. To je jedna z nejvy-
užívanějších mezinárodních 
obchodních podmínek Inco-
terms, použitelná pro všechny 
typy přepravy. 

V nejnovější revizi pravidel 
Incoterms se odráží to, jak se 
vyvinula praxe v mezinárod-
ním obchodě za poslední deká-
du. Revize vstoupila v platnost 
letos v lednu. Znění Incoterms 
doznalo změn oproti verzi 
z roku 2010 také u doložky FCA. 

Ta nově u námořní přepravy dává účastní-
kům obchodního vztahu možnost předem 
se dohodnout, že exportérovi bude vydán 
palubní náložní list poté, co bylo zboží na-
loženo na palubu. To, že exportér předloží 
palubní náložní list, je častou podmínkou 
akreditivů. Doložka FCA, DAP, DPU a DDP 
nově též zohledňuje skutečnost, že někdo 
může zboží přepravovat s využitím vlast-
ních dopravních prostředků, tedy bez za-
pojení třetí strany jako přepravce. 

Finanční záruka
Nový občanský zákoník, účinný od ledna 
2014, pojednává o „finanční záruce“. Již 
neúčinný obchodní zákoník, který byl na-
hrazen stávajícím občanským zákoníkem, 
pracoval s termínem „bankovní záruka“. 
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Termín finanční záruka je širší a odráží 
skutečnost, že podle nového občan-
ského zákoníku nemusí být výstavcem 
finanční záruky pouze banka. Finanční 
záruku (nikoli tedy bankovní) může vy-
stavit i jiný subjekt, kterým může být 
prakticky jakákoliv fyzická či právnic-
ká osoba. Pro finanční záruky vydané 
bankou se ale nadále používá termín 
bankovní záruka.

Face value
Face value neboli nominální hodno-
ta je peněžní hodnota obvykle přímo 
uvedená na ceninách či dokumentech. 
Například nominální hodnotou pohle-
dávky je hodnota uvedená na faktuře. 

Pokud je však pohledávka dlouhou dobu po 
splatnosti nebo je příjemce faktury v insol-
venci a s pohledávkou se dále obchoduje, její 
tržní hodnota klesá.

Foreign Exchange Risk (FX risk)
Jedná se o měnové či také kurzové riziko, kte-
ré exportér podstupuje v případě, kdy má na-
příklad výrobní náklady v českých korunách 
a současně dostane za vyvezené zboží zapla-
ceno v eurech. Když pak česká koruna posí-
lí, exportér dostane za vyvezené zboží méně 
českých korun, a v případě oslabení koruny 
zase naopak. Aby se zamezilo nejistotě spo-
jené s kurzovým rizikem, používají se nástro-
je měnového zajištění, např. forwardy nebo 
swapy.
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