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ÚVODNÍ HODNOCENÍ
ZAHRANIČNÍHO TRHU 
– SCREENING

Plníme vaše přání. 
Uvádíme novou službu!
CzechTrade přichází s inovací, která vám pomůže snížit rizika 
při strategickém rozhodování o tom, kam nasměrovat váš vývoz.

Výstupem Screeningu je zpráva se základním přehledem trhů, 
která umožní vyhodnotit potenciál vašeho produktu 
ve vybraných teritoriích.

Samozřejmostí jsou i doporučení pro výběr navazujících 
služeb CzechTrade.

Pro více informací kontaktujte 
svého konzultanta CzechTrade na 
www.czechtrade.cz/kontakty.

Č E S K Á A G E N T U R A  N A  P O D P O R U  O B C H O D U
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Vážení čtenáři,

v Německu už vědci zkoumají i přísloví. 
Vědecky zdůvodnili pravdivost toho, co 
nám kladly na srdce naše babičky: trpěli-
vost přináší růže. Prý máme v mozku místo, 
které nás ponouká, abychom se vzdali men-
ších okamžitých uspokojení pro jednu vel-
kou odměnu, která přijde později. Kromě 
přísloví nám německý objev potvrzuje sta-
rou pravdu, že bez mozku dobrý obchod 
neuděláme, obzvlášť v zemích, kde trpěli-
vost při prodeji je jaksi součástí místního 
koloritu. 

K úspěšnému byznysu patří i spousta dob-
rých nápadů, co a jak vyrobit, a určitě by-
chom se nezlobili, kdyby vědci v našich 
hlavách objevili, jak taková invence vzniká. 
Mnoho exportérů vám však řekne, že zde 
cesta do světa pouze začíná. Moderní kon-
kurenceschopné ekonomiky totiž pocho-
pily, že chtějí-li globálně uspět, musí přejít 
od podpory invencí měnících peníze v pro-
dukty k podpoře rozvoje inovací, jejichž 
zásadní hodnotou a cílem je přeměna pro-
duktů v peníze. 

Chceme-li tedy být vnímáni jako inova-
cemi poháněná země, musí být výsledky 
naší vědy a výzkumu vidět na zahraničních 
trzích. Klíčem je spolupráce mezi akademic-
kými kapacitami a firmami ve všech fázích 
jejich vývoje. Kdo koho potřebuje více? Nad 
tím se zamýšlí Karel Havlíček na následují-
cích stránkách. A konkrétní příklad firmy 
TESCAN, která úspěšně exportuje do více 
než pěti desítek zemí, potvrzuje, že sym-
bióza s vysokoškolskými pracovišti je pro 
konkurenceschopnost podniku přínosná. 
Na příkladech „ze života“ poznáte, že mos-
tem mezi novými ideami a spokojenými 

Ivan Jukl
generální ředitel CzechTrade
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zahraničními klienty často bývá originální 
a poctivý design.

Určitě	 už	 jste	 zvědaví,	 jaké	 trhy	 vám	 před-
stavíme tentokrát. Pozveme vás do Brazílie, 
která se chystá na mistrovství světa ve fotbale 
a letní olympijské hry. V souvislosti s tím 
plánuje mnohamiliardové investice. Zástupce 
CzechTrade v São Paulu vám poradí, co udě-
lat pro to, abyste tuto šanci co nejlépe využili. 
Jak na to, prozradí i příběh společnosti 
Technistone Trade, která umí zahrát na tu 
správnou brazilskou strunku – a tou je mimo 
jiné exkluzivita a právě design. 

Na inovace a design si potrpí také ve Francii, 
jak se zmiňujeme dále. Ví o tom své i svě-
tový výrobce nemocničních lůžek Linet. 
Nebo firmy sdružené v alianci Sans Souci 
Czech Glass, které vystavovaly na veletrhu 
Monaco Yacht Show.

Inovujeme také my v CzechTrade. V tomto 
vydání Trade Review vám představíme blíže 
novou službu Úvodní hodnocení zahra-
ničního trhu – screening. A také některé 
novinky spojené s naším Adresářem expor-
térů, který si u vás získává stále větší oblibu. 

Milí čtenáři, zakončím opět rčením, tento-
krát o zlatých českých ručičkách. Byl bych 
rád, kdybychom do budoucna slýchali něco 
podobného	o	českých	hlavách.	Už	nesčetně-
krát dokázaly, že by si spojení se zlatem 
zasloužily. A určitě ještě dokážou.

Přeji vám pořádnou dávku jarní invence 
a zlatého slunce nad hlavou.
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Zmiňujeme větší propojení podnikání 
s akademickou sférou, aniž bychom prozra-
dili, JAK to učinit. S jistotou prohlašujeme, 
že aplikační výzkum škol ve spojení s praxí 
je přesně to, co potřebujeme, aniž chá-
peme, KDE jsou reálné potřeby těch, kteří 
takovýto výzkum financují. Nemám ambici 
na několika řádcích popsat problematiku 
kooperace vysokých škol a podniků, poku-
sím se ale sdělit, co může být výstupem spo-
lupráce pro firmy a co pro školy. Jsem totiž 
přesvědčen, že dosavadní tápání je ve velké 
míře způsobeno právě tím, že nechápeme 
očekávání a reálné potřeby jak akademiků, 
tak podnikatelů.

Proč potřebují 
podnikatelé 
spolupracovat 
s univerzitami? 
Rozvíjí tím znalostní management. Bývá 
chybou manažerů spoléhat na praktický 
management založený na zkušenos-
tech a intuici, bez základů teorie. To se 
negativně projeví v řízení inovací vyš-
ších řádů, v řízení stresů a v komunikaci, 
kdy absence terminologie činí mnohé 
manažery směšnými. Aktivní spoluprací 
s akademickou sférou dochází ke zvyšo-
vání znalostí, které činí firmy i jedince 
konkurenceschopnějšími. 

Dalším důvodem bývá využívání vědec-
kých kapacit univerzit. Školy disponují 
nemalým množstvím odborníků s dosta-
tečnou časovou kapacitou, což se při rea-
lizaci společných projektů stává pro firmy 
jedinečnou devízou jak pro základní, 
tak pro aplikační výzkum. Je-li společný 
výzkum účelně řízen s ohledem na čas, cíle 
a náklady a nestává se z něj dvorek císaře 
Rudolfa II., kdy se bezkoncepčně pracuje 
a utrácejí se dotační peníze, potom může 
být pro firmy velkým přínosem. 

Spojení s vysokou školou přináší podnikům 
rovněž zvýšenou prestiž. Ať je již koope-
race na úrovni zapojení odborníků do role 
pedagogů nebo dochází ke sponzorování 
studentů a škol či ke společným vědecko-
výzkumným projektům, je to veřejností 
i zaměstnanci vnímáno vždy pozitivně. 

Aktivní spoluprací se školou firmy 
v neposlední řadě realizují nábor schop-
ných a prověřených studentů – budou-
cích absolventů. Spolupráce na projektu 
nebo aktivní vedení či oponentura závě-
rečné práce je výrazně efektivnější forma 
výběru pracovníků než prostřednictvím 
personální agentury, nemluvě o faktu, že 

studenti mohou být platnými spolupra-
covníky již v období studia.

Proč mají univerzity 
spolupracovat s firmami?
Úlohou školy není připravit studenty pouze 
na úrovni znalostní, ale i dovednostní. 
Mají-li se budoucí absolventi stát řídícími 
pracovníky, je požadavek na získání prak-
tických zkušeností dvojnásob důležitý. 
Absence praktického managementu vede 
k tendenci akademického řízení, což je 
stejně nebezpečné jako již zmíněné řízení 
intuitivní. Klíčovou roli hraje praxe při 
akreditaci nových oborů a předmětů. Nová 

volba studijního oboru musí vycházet 
z předpokládaných požadavků trhu v hori-
zontu pěti až osmi let, neboť teprve po pěti 
letech opustí studenti školu a jejich uplat-
nění bude možné vyhodnotit až za dalších 
několik let. 

Škola a praxe 
Kdo koho potřebuje více?

Velmi často a rádi v posledních letech hovoříme o znalostní 
ekonomice, aniž bychom dokázali vysvětlit, CO vlastně pod 
tímto termínem rozumíme. 

Absence 
praktického 
managementu 
vede k tendenci 
akademického 
řízení, což 
je stejně 
nebezpečné jako 
již zmíněné řízení 
intuitivní.

Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, je 
generálním ředitelem SINDAT, mateř-
ské společnosti průmyslového hol-
dingu exportujícího do devadesáti 
zemí světa. Dlouhodobě spolupra-
cuje s akademickou sférou, přednáší 
na tuzemských i zahraničních univer-
zitách, aktivně publikuje. Na Vysoké 
škole finanční a správní vede Katedru 
řízení podniků.
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Nikoliv nepodstatným důvodem spolu-
práce jsou finanční zdroje. Žádná firma ale 
nebude podporovat školu, jejího studenta 
nebo například výzkum proto, že si chce 
vytvořit daňový štít nebo pouze zvýšit pres-
tiž. Firma chce vidět konkrétní výsledky, 
které jí umožní dosáhnout většího zisku. 
Vychází z toho, že rozhoduje ten, kdo 
financuje, nikoliv ten, kdo bádá. Pochopení 
tohoto požadavku musí vést školy k funkč-
nímu řízení takové spolupráce, a to s ohle-
dem na konkrétní cíle, jejich vyhodnoco-
vání, časový a nákladový limit. 

Účast manažerů a odborníků z praxe 
na výuce je nezbytným předpokladem 
efektivního působení jakékoliv vysoké 
školy, která si chce udržet dlouhodobý 

kredit. Tito odborníci přinášejí nejen 
nové pohledy a trendy, praktické apli-
kace, ale dokáží aktivně komunikovat 
se studenty, neobávají se přímého názo-
rového střetu. Jejich manažerské doved-
nosti je nutné využívat i v konkrétních 
řídicích a kontrolních procesech školy, 
ať již ve výkonném managementu nebo 
ve správních či vědeckých orgánech 
školy.	 Univerzity,	 včetně	 těch	 státních,	
nemají jinou možnost než urychleně 
přejít na manažerské řízení, založené 
nikoliv na tradici a univerzálních prokla-
macích o akademických svobodách, ale 
na konkrétních výsledcích. Pro špičkové 
manažery by zase v určité době mělo 
být přirozenou výzvou předávat znalosti 
a zkušenosti na akademické půdě.  

Firma má dnes 115 zaměstnanců, z toho 
více než polovinu s vysokoškolským vzdě-
láním. Odhadem 70 % z nich jsou absol-
venti	VUT	Brno	 různého	věku	a	 speciali-
zace. Generální ředitel firmy Jaroslav Klíma 
vzpomíná	 na	 počátky	 spolupráce	 s	 VUT,	
které spadají do poloviny devadesátých 
let: „Spolupráce byla zpočátku neformální, 
založená na osobních kontaktech našich 
pracovníků s vysokoškolskými učiteli. 
Někdo se ujal vedení diplomové práce, 
pak i dizertační. S Fakultou strojního 
inženýrství jsme byli například partneři 

v konsorciu, které řešilo projekt v pro-
gramu Copernicus, na částečný úvazek 
jsme zaměstnali doktorandy a podobně.“ 

Pro TESCAN byla podle něj velmi cenná 
doporučení profesorů, kteří na základě 
předpokladů pro určitý druh práce vytipo-
vali pro firmu vhodné absolventy. „Někdy 
potřebujeme vysoce kreativní samostatné 
vývojáře, jindy spolehlivé týmové hráče, 
pro jiné pozice zase hledáme velice disci-
plinované pracovníky schopné a ochotné 
přesně dodržovat předepsané pracovní 
postupy,“ dodává Jaroslav Klíma. 

Před	čtyřmi	lety	uzavřely	TESCAN	a	VUT	
smlouvu o dlouhodobé spolupráci. V sou-
časné době jsou oboustranné vazby velmi 
živé. TESCAN vypisuje granty na vědec-
kou činnost mladých vědeckých pracov-
níků	VUT.	„Doktorandi	a	postdoktorandi	
chodí do našich dobře vybavených labo-
ratoří realizovat své experimenty, jejichž 
výsledky publikují v renomovaných 
časopisech, a hlavně poskytují orientaci 
a zpětnou vazbu našim výzkumně-vývo-
jovým pracovníkům. Pořádáme společné 
workshopy a brainstormingy atp. Řada 
z nich pak po dovršení doktorandských 

studií nachází u nás zajímavé zaměstnání 
a – jak doufám – celoživotní uplatnění,“ 
uzavírá Jaroslav Klíma. 

Několik let TESCAN spolupracuje i s Mate- 
maticko-fyzikální	 fakultou	 Univerzity	
Karlovy. Nedávno instaloval na jejím pra-
covišti autoemisní rastrovací elektronový 
mikroskop vybavený fokusovaným ionto-
vým svazkem. Fakulta se tak stala jedinou 
v České republice, která vlastní přístroj 
tohoto druhu.  

Jaroslav Klíma:

Spolupráce s univerzitami si vážíme
Světový dodavatel rastrovacích elektronových mikroskopů, brněnská 
firma TESCAN, úspěšně exportuje do více než pěti desítek zemí. 
Spolupráci s vysokými školami přitom považuje za jeden z hlavních 
předpokladů svého rozvoje. 

Aktivní spoluprací 
s akademickou 
sférou dochází 
ke zvyšování 
znalostí, které 
činí firmy i jedince 
konkurenceschop-
nějšími.

Diplomant Stanislav Haviar z MFF UK zkoumá 
pomocí mikroskopu například katalytické vlast-
nosti nanostrukturních materiálů. 

Jaroslav Klíma
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CzechTrade:

Co je to screening 
zahraničních 
trhů?
V minulém čísle jsme vás informovali 
o tom, že CzechTrade rozšířil nabídku 
služeb. Rádi bychom vám tentokrát při-
blížili jednu z nich.

Poptávka vývozních aliancí vedla k zave-
dení služby „Úvodní hodnocení zahranič-
ního trhu“, zkráceně screening. Potvrdilo 
se totiž, jak je z hlediska řízení export-
ních aktivit důležitá volba perspektiv-
ních teritorií. Podcení-li české společ-
nosti výběr cílového trhu nebo vhodnou 
formu vstupu, vystavují se nebezpečí, že 
vynaložené prostředky nepřinesou očeká-
vaný výsledek. CzechTrade proto přichází 
s inovací, která vám pomůže snížit rizika 
při strategickém rozhodování o tom, kam 
nasměrovat vývoz. 

Zpracujeme pro vaši firmu základní pře-
hled o potenciálu vybraných trhů pro 
daný výrobek nebo službu. Samozřejmostí 
je také doporučení dalšího postupu tak, 
abyste nalezli nejslibnější odbytiště, a to 
v souladu s disponibilními zdroji vaší spo-
lečnosti. Mezi nesporné přednosti nové 
služby patří rychlost, přehlednost a zají-
mavá cena. Ocení ji jak uskupení firem 
(aliance, asociace, clustery apod.), tak 
samotné podniky. 

A jak tedy bude celý proces probíhat? 
Konzultant CzechTrade s vámi nejprve 
projedná přesné vymezení vašeho pro-
duktu, ať už se jedná o subdodávky, finální 
výrobek, komplexní řešení nebo službu. 

Pomůže vám provést prvotní výběr teri-
torií, na které se screening zaměří, a defi-
novat kritéria, podle nichž budeme trhy 
hodnotit. Zahraniční kanceláře agentury 
na základě unikátních dat vyhodnotí 
nejen potenciál zvolených trhů, ale také 
upozorní na případné další perspektivní 
oblasti zájmu. V závěrečné zprávě vám 
konzultant doporučí další kroky vedoucí 
k realizaci exportního záměru. 

CzechTrade:

Do Rakouska přes 
obchodní zástupce
Více než čtyřicet rakouských obchodních 
zástupců seznámilo se svými odbytovými 
možnostmi představitele 32 českých firem 
na pracovním setkání, které v březnu při-
pravilo rakouské zastoupení CzechTrade 
společně s obchodně-ekonomickým úse-
kem českého velvyslanectví ve Vídni. 
Z oborů byly nejpočetněji zastoupeny 
strojírenství, chemický průmysl, výrobky 
ze dřeva a potřeby pro stavebnictví. Zájem 
Rakušanů vedle toho převažoval u pro-
duktů ze železa a kovů, elektroniky a elek-
trotechniky. Perspektivní poptávka se 
projevila také u bytového textilu a desig-
nového nábytku.

Martina Konecká z kanceláře CzechTrade 
ve Vídni uvedla, že kvůli širokému obo-
rovému zaměření akce se i přes vysokou 
účast firem některým zájemcům nepo-
dařilo navázat odpovídající kontakty, 
a dodává: „Někteří Rakušané nás oslovili 
s požadavkem nalezení potenciálních 
obchodních partnerů pro své aktuální 
projekty. Evidujeme konkrétní poptávky 
– například po odlitcích o váze 2–35 kg 
z šedé litiny, krbech a krbových kamnech 

z ušlechtilé oceli, originálních špercích 
ze stříbra či smrkovém řezivu. České 
firmy zajímaly především doporučení pro 
úspěšný vstup na rakouský trh a asistence, 
které jim naše kancelář může při hledání 
nových zákazníků nabídnout.“

„Naši členové bývají k obdobným akcím 
většinou kritičtí, zde však máme první 
zpětnou vazbu jen pozitivní,“ hod-
notí průběh a výsledky akce Christian 
Rebernig za Rakouský svaz obchodních 
zástupců. „Sami jsme byli překvapeni 
počtem zájemců na obou stranách,“ 

dodává. Přitom jeho organizace má 
s konáním podobných setkání bohaté 
zkušenosti, loni na podzim například 
pořádala dvě burzy v Itálii.
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Exportní manažerka výrobce stavebních 
profilů a příslušenství LIKOV, Pavlína 
Holá, byla na podobné akci poprvé. „Ze 
seznamu účastníků jsem si vytipovala 
několik partnerů, konkrétně jsem jednala 
s jedním. Je to však člověk se zaměřením 
a okruhem zákazníků z oboru, který se 
nás	týká.	Uvidíme,	jak	se	kontakt	vyvine	
dál. Naše firma dosud nemá zkušenosti 
ze spolupráce s podobným partne-
rem – zprostředkovatelem v zahraničí,“ 
dodává.

Stejnou zkušenost má Zuzana Klimešová 
ze společnosti FOSFA, jež je jediným 
výrobcem ekologických pracích pro-
středků ve střední a východní Evropě: 
„Možnost zúčastnit se této akce jsme 
uvítali. Přestože naše společnost 90 % své 
produkce exportuje a významným trhem 
je pro nás Německo, v Rakousku se nám 
dosud nedařilo zákazníky získat. Jednala 
jsem sice pouze s jedním obchodním 
zástupcem, jeho zájem byl však zcela kon-
krétní. Považuji to za dobrý začátek.“

Větší počet kontaktů si z akce odvezl 
výrobce dřevěných schodišť, společ-
nost JEMA Svitavy. „Jednali jsme se 
dvěma zástupci a jednou stavební fir-
mou,“ upřesňuje Antonín Sekanina, 
finanční ředitel společnosti, a pokračuje: 
„Uvítáme,	 pokud	 se	 setkání	 tohoto	 typu	
bude opakovat. Na hodnocení přínosu 
je zatím brzy, s průběhem jsme však byli 
velmi spokojeni.“

Za jednoznačně přínosná považuje 
podobná kontaktní setkání i Jan Mužík 
ze strojírenské společnosti SFI. „Během 
prezentačního bloku bylo správně zmí-
něno, že obchody se sice uzavírají mezi 
firmami, samotná realizace je však dílem 
jednotlivců. Osobní kontakt nelze jedno-
duše	 nahradit.	 Uskutečnili	 jsme	 pět	 jed-
nání, z toho dvě se týkala skutečně našeho 
oboru a mohla by nám napomoci v nale-
zení nových zákazníků v Rakousku,“ shr-
nuje Jan Mužík. 

Informace o poptávkách: 
martina.konecka@czechtrade.cz

       Rakousko:

Nejsilnější 
růst produkce 
za posledních 
dvacet let 
Nákupní manažerský index Bank Austria 
se v březnu zlepšil na 56,7 bodu. Také 
index produkce se nečekaně zvedl. 
Rakouská průmyslová konjunktura se 
opět zotavuje a očividně nechává těžkou 
hospodářskou krizi za sebou. 

Významně stouply nákupní ceny, ovšem 
poprvé po dlouhé době vzrostly také pro-
dejní ceny. Celkově by letos měla průmys-
lová produkce růst o 4 %. „Déletrvající 
zlepšování objemu zakázek vede k neče-
kaně příznivému vývoji produkce prů-
myslu. Zaměstnanost v sektoru se stabi-
lizuje, rostoucí poptávka opět umožňuje 
přizpůsobování cen,“ sdělila v prohlášení 
Bank Austria. 

Aktuální úroveň nákupního manažer-
ského indexu (56,7 bodu) je podle Stefana 
Bruckbauera, analytika Bank Austria, 
jasným signálem pro silný růst. Index 
produkce se zvýšil na 60,4 bodu, což je 
historicky druhá nejvyšší hodnota. 
(Zdroj: Wirtschaftsblatt) 

       Mexiko:

Šance 
ve zdravotnictví
Největší sumu za posledních pětadvacet 
let dostalo mexické státní zdravotnictví 
(IMSS) na obnovu vybavení nemocnic 
v	 letošním	 roce.	 Za	 448	 mil.	 USD	 má	
být nakoupeno zejména diagnostické 
vybavení a další zdravotnická technika, 
ale také například postaveno pět nových 
nemocnic. 

CzechTrade Mexico City proto zve české  
firmy k účasti na podnikatelské misi 
výrobců zdravotnické techniky v Mexiku, 
která se bude konat v říjnu 2010. 

Bližší informace: 
alice.dokoupilova@czechtrade.cz

       Rusko:

Lipeck nabízí 
výhody 
zahraničním 
investorům
V Rusku existují pouze dvě speciální 
průmyslové zóny, které poskytují zázemí 
především zahraničním investorům 
spolu se zajímavými výhodami, napří-
klad snížením daňového zatížení. Jedná 
se o Lipeck a Tatarstán. Návštěva první 
z nich byla jedním z bodů programu 
podnikatelské mise českých firem, kterou 
v březnu zorganizovala moskevská kance-
lář CzechTrade ve spolupráci se zastupitel-
ským úřadem naší republiky v Moskvě. 

Hlavním cílem akce bylo podpořit pod-
nikatelské aktivity českých exportérů 
v Lipecké oblasti, která je ekonomicky 
silným regionem Ruska. Zúčastnili se jí 
zástupci	společností	Alta,	Unistav,	ZVVZ,	
Bauer Technics a Evropsko-ruské banky. 
Jednali s vedoucími představiteli Lipecké 
oblasti i s místními podnikateli. Tématem 
byly mj. i konkrétní projekty a možnosti 
spolupráce. 

Účastníci mise se shodli na tom, že jsou 
pro ně podobná setkání velmi cenná, 
a proto CzechTrade chystá mise i do dal-
ších zajímavých a perspektivních regionů 
Ruska.

Více informací: stepan.jilek@czechtrade 

CzechTrade:

Také obal prodává
Přemýšlíte o tom, že vaše produkty potře-
bují nový obal? Pak postupujte následo-
vně: Podívejte se na svůj výrobek očima 
spotřebitele a nechte jeho potřeby či touhy 
ztvárnit designérem. Zadejte designérovi 
či konstruktérovi, aby důkladně a objek-
tivně analyzoval vaše výrobní možnosti, 
abyste se vyhnuli designovým směrům, 
které nebudou s vaší výrobou kompati-
bilní. Pověřte své odborníky na marketing, 
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aby pracovali společně s grafickými a kon-
strukčními designéry a navrhli obalová 
řešení na míru identitě vaší značky.

Podobné rady zazněly na semináři 
Konstrukční design a branding – hlavní 
stavební kámen pro inovaci v obalu. 
V rámci veletrhu Embax ho zorganizo-
vala agentura CzechTrade, aby povzbudila 
a motivovala výrobce k využití designu 
jako nástroje pro zlepšení konkurence-
schopnosti na trhu. 

Na akci vystoupili odborníci na bran-
ding a obalový design, Vedrana Ajdin ze 
společnosti FLEX/cocoon a renomovaný 
designér Jan Činčera. V rámci několika 
hodin se návštěvníci dozvěděli, jaké ino-

vace a trendy u obalů přinesly jejich ini-
ciátorům nejen lepší obchodní výsledky, 
ale i unikátní formu, která vedla k jedi-
nečnosti jejich produktu. 

       BEDA:

Máme zájem 
i o názor firem
Víte, že 1. říjen nejspíš zůstane Dnem 
evropského designu? Jednalo o tom jarní 
zasedání evropské asociace designérských 
organizací BEDA, které se uskutečnilo 
v Lisabonu. Den evropského designu se 
slavil poprvé vloni v rámci roku kreativity 
a inovací vyhlášeného Komisí Evropské 
unie. Hlavní myšlenkou bylo upozornit 
na význam designu jako nástroje ino-
vací evropského průmyslu. Podle všech 
čtyř desítek účastníků zasedání BEDA 
by první říjen měl svátkem evropského 
designu být i nadále.

Převážná většina členů BEDA jsou 
designéři nebo designérské organi-
zace	 států	 EU.	 Podobné	 organizace	 jako	

CzechTrade jsou v BEDA pouze tři, při-
čemž CzechTrade se stal jejím členem 
v roce 2008 a je dosud jediným zástup-
cem České republiky v této organizaci. 
„Naše agentura by mohla obohatit jed-
nání BEDA svými zkušenostmi z komu-
nikace s firmami. Pohled firem totiž 
není v této asociaci doposud zastoupen, 
a do budoucna se proto počítá, že se její 
řady rozrostou i o představitele podni-
katelské sféry. Cílem by měla být lepší 
komunikace mezi firmami a designéry 
a snadnější aplikace designu ve výrobě,“ 
uvedl generální ředitel CzechTrade Ivan 
Jukl.

Henrique Cayatte z portugalského Design 
centra představil novou koncepci por-
tálu design-europe.com a vizi sjednocení 
informací	 o	 designu	 v	 rámci	 zemí	 EU.	
Hlavním problémem je podle něj totiž 
nedostatek informací v oblasti designér-
ské spolupráce a sdílení vzájemných zku-
šeností evropských zemí.

CzechTrade
Dittrichova 21, 

128 01  Praha 2
Zelená linka pro export: 

800 133 331
www.czechtrade.cz

Č E S K Á  A G E N T U R A  N A  P O D P O R U  O B C H O D U

MÁTE JASNÝ EXPORTNÍ ZÁMĚR?
Vybrali jste prioritní zahraniční teritorium, ale nemáte v něm vlastní zastoupení?

Máme pro vás řešení!
Dlouhodobá exportní asistence vám pomůže sledovat a navštěvovat zahraniční trh 
v delším období s cílem rozvíjet obchodní aktivity. 

Hlavní výhody služby:
 dlouhodobé spektrum aktivit vedoucí k pevnému ukotvení firmy na vybraném trhu
 užší, pravidelný kontakt mezi firmou a zahraničními kancelářemi CzechTrade

Příklady náplně služby:
 pravidelné předávání relevantních informací z teritoria včetně aktuálních poptávek
 příprava a organizace prezentace klienta v teritoriu
 využívání prostor a zázemí zahraničních kanceláří; asistence při obchodním jednání
 podpora při registraci/certifikaci výrobku atd.

�

�

   �
  �

�
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KOnKurenceScHOpnOSt 

Česká ekonomika ztrácí 
drive
V roce 2009 poklesla výkonnost hospo-
dářství naší republiky rychleji, než tomu 
bylo	 v	 okolních	 zemích	 EU-27.	 Již	 tak	
v	rámci	Unie	podprůměrná	produktivita	
práce se ještě snížila. Klesla i výkonnost 
v průmyslových odvětvích spolu s mírou 
investic. Tento vývoj se sice neprojevil 
negativně na vnější obchodní bilanci ČR, 
která skončila přebytkem i při strmém 
poklesu vývozu a dovozu, výrazným způ-
sobem se však rozrostl deficit státního 
rozpočtu. Dramatický výpadek příjmů 
zvýraznil rigidní strukturu rozpočto-
vých výdajů a naznačuje, že z hlediska 
konkurenceschopnosti se ekonomika ČR 
nachází v obtížném období. 

Naše jedenáctka mezi 
šampiony nepatří
Ministerstvo průmyslu a obchodu zpra-
covalo na sklonku loňského roku analýzu 
konkurenceschopnosti České republiky, 
která shrnuje údaje z řady mezinárodních 
srovnávacích studií. Vychází z přístupů 

OECD, podle níž je konkurenceschopnost 
vymezena schopností produkovat zboží 
a služby, které obstojí v testu mezinárodní 
konkurence, a zároveň schopností udržo-
vat nebo zvyšovat reálný HDP. 

Srovnání je provedeno v jedenácti samo-
statných kapitolách, které odpovídají 
jednotlivým faktorům konkurenceschop-
nosti. Studie tedy zjišťovala kvalitu insti-
tucí, infrastruktury, makroekonomické 
stability, zdraví a vzdělání, odborné kva-
lifikace, efektivity trhu práce, finančních 
trhů, technologického prostředí, inovací, 
podnikatelského a investičního prostředí. 
Tato jedenáctka, stejně jako ve fotbale, 
rozhoduje o naší schopnosti vítězit v pres-
tižních světových soutěžích. 

Kvalita veřejné správy je 
bolavým místem
Kvalita institucí je klíčová pro definici pro-
středí, ve kterém dochází k ekonomické 
aktivitě. Kvalita veřejné správy je dána 
tradicí a institucemi, které spravují zemi. 
Zřetelně nejbolavějším místem českého 
prostředí je rozsah korupce, který uka-
zuje na neschopnost státu zvládat základní 
funkce. Nejasné oddělení státu a trhu, nad-
měrná a nesystémová regulace vedou nejen 
ke snižování důvěryhodnosti země pro 
zahraniční investory, ale ovlivňují i fungo-
vání celého právního systému. 

Podle analýzy Světového ekonomického 
fóra	 byla	 z	 27	 zemí	 EU	 Česká	 republika	
na 20. místě z hlediska kvality veřejných 
institucí. Za nejslabší je označováno zne-
užívání veřejných fondů, vysoká regulační 
zátěž a míra korupčnosti. V této kate-
gorii by nám mohly být vzorem Dánsko 
či	 Švédsko,	 které	 mají	 ze	 zemí	 EU	 nej-
lepší hodnocení. Abychom se posunuli 
na lepší příčku, budeme muset přistoupit 
k zásadním reformám v účelnosti vyna-
kládání vládních výdajů, právního rámce, 
hodnocení státních úředníků, k vyšší 
ochraně duševního vlastnictví, k etickému 

chování firem i práv menšinových vlast-
níků. Jednou z příčin dnešního neutěše-
ného stavu je chybějící reforma veřejné 
správy, která by modernizovala její řízení 
a zvýšila prestiž a kvalitu zaměstnanců. 
A nesmíme zapomenout na reformu 
soudnictví, která by zrychlila práci soudů 
a zajistila vymahatelnost práva. 

Využijme příležitosti
Poloha republiky nás předurčuje do role 
tranzitní země, která by měla mít výborné 
podmínky pro přeshraniční obchod. I když 

hustota silniční infrastruktury je u nás 
srovnatelná se západní Evropou, všichni 
víme, že délka dálnic v poměru k rozloze 
i jejich kvalita jsou daleko horší. Mezi tech-
nickou infrastrukturu jsou obvykle řazeny 
dopravní, energetické a telekomunikační 
sítě. V tomto hodnocení se Česká republika 
zařadila	na	79.	místo,	v	rámci	zemí	EU	pak	
na 19. místo, nejblíže Řecku, Irsku a Itálii. 

Proč Česká republika nehraje 
ligu mistrů?
Hlavní bariéra konkurenceschopnosti naší země je v neefektivní 
státní správě. Nutnost zásadnějších reforem je však hlubší. 

Martin Tlapa

Ve světovém měřítku je česká konku-
renceschopnost mezi lepším průmě-
rem. Česká republika se ve studiích, 
jejichž závěry analýza ministerstva 
reflektuje, nachází celkově zpravidla 
okolo 30. místa. Zatímco v některých 
oblastech (např. ve vědě a výzkumu, 
kvalitě vzdělání či zdravotnictví 
a schopnosti inovovat) patříme mezi 
širší světovou špičku a stále se zlepšu-
jeme, v ostatních, neméně důležitých 
oblastech (např. kvalita institucionál-
ního prostředí a regulačního rámce, 
efektivita soudnictví a rozhodování 
ve státní správě, rozšířenost korupce, 
úvěrová efektivita finančních trhů 
a tempo zvyšování státního dluhu) se 
stále více propadáme mezi méně kon-
kurenceschopné země světa.



10          w w w.czechtrade.c z

KOnKurenceScHOpnOSt

Jedna z velkých příležitostí pro zvýšení 
konkurenceschopnosti země se nabízí 
také prostřednictvím rozšíření široko-
pásmového internetu. Dnes má k němu 
u nás přístup pouze 17 % občanů, zatímco 
třeba v Dánsku a Nizozemí je to více než 
dvakrát tolik.

Odstraňme zbytečnou 
administrativu
Pro rozvinuté a inovacemi poháněné eko-
nomiky, mezi které se řadí již několik let 
také Česká republika, je klíčová zejména 
kvalita podnikatelského a investičního 
prostředí a kapacita pro inovace. V těchto 
oblastech má naše země značné rezervy 
a zejména podnikatelské prostředí patří 
mezi dlouhodobě nejslabší články v jejím 
hodnocení. Nejedná se pouze o vstup 
do podnikání. Každoročně jsou podni-
katelé zatěžováni množstvím administra-
tivních povinností, které jim ubírají čas 
i chuť podnikat a rozvíjet kvalitu vlastní 
výroby či poskytovaných služeb. 

Levná továrna, nebo 
katalyzátor inovací?
Vzdělávání a kvalifikace jsou klíčovým 
předpokladem pro posilování významu 
znalostní ekonomiky a evropská společ-
nost je svým historickým vývojem před-
určená k tomu, aby usilovala o to, být špič-
kou v oblasti nových technologií a inovací. 
Česká republika si v této době proto 
nemůže dovolit zaostávat za celosvětovým 
trendem, který posiluje význam nemate-
riální tvorby přidané hodnoty, protože se 
nechce a nemůže stát ani levnou továrnou, 
ani surovinovou velmocí.

Ekonomický potenciál naší země doplácí 
na špatnou a neefektivní interakci mezi 
soukromou a veřejnou sférou. Příkladem 
může být to, že ačkoliv nám patří nej-
vyšší příčky v hodnocení kvality tech-
nického a přírodovědného vzdělávání, 
jejich propojení s aplikovaným výzku-
mem je nedostatečné a zájem studentů 
o příslušné obory je dlouhodobě nízký. 
Potřebná reforma systému vzdělávání 
by měla docílit zvláště lepšího propo-
jení akademických výzkumných kapacit 
a soukromého kapitálu. 

Neplýtvejme na sociální 
podpory
Nepříznivý demografický vývoj v kom-
binaci s fiskální nerovnováhou bude 
ve střednědobém horizontu významně 
ovlivňovat naši schopnost dosahovat 

ekonomického růstu. Naše republika 
proto musí provést nezbytné reformy 
systému sociální podpory a odstranit 
plýtvání, vyvolávající špatné návyky 
obyvatelstva. Během uplynulých let hos-
podářského růstu jsme bohužel nedoká-
zali reformovat nákladný a rigidní pen-
zijní systém. O to hůř se budou reformy 
ve výdajové oblasti realizovat v období 
významných rozpočtových schodků, 
které mohou komplikovat naše výhle-
dové členství v eurozóně vyžadující větší 
fiskální disciplínu. 

Hrozí nám odliv 
zahraničních investorů
Atraktivita našeho investičního prostředí 
není nijak dlouhodobě garantována. 
Nepovede-li se nám udržet si pozici kon-
kurenceschopné ekonomiky, hrozí České 
republice po ukončení dočasných daňo-
vých zvýhodnění a jiných pobídek odliv 
přímých zahraničních investic.

Cílem je energetická 
efektivita
Za jedno z nejpodstatnějších rizik pro 
nastartování dlouhodobého hospodářského 
růstu ČR považujeme vysokou energetic-
kou náročnost. V té se řadíme na 5. nej-
horší	 místo	 v	 EU	 a	 trojnásobně	 přitom	
převyšujeme evropský průměr. Vzhledem 
k dlouhodobému trendu v cenách energií 
a také k důrazu, který klade vyspělý svět 
na snižování uhlíkové stopy, je patrné, že 
musíme tuto situaci pokládat za alarmu-
jící a zaměřit se na eliminaci rizik, která 
z	 ní	 bezprostředně	 vyplývají.	 Uvědomme	
si také, že na naše energeticky náročné 
hospodářství bude mít negativní vliv i pří-
padný skokový růst cen komodit a ener-
gií. Částečně by jej mohla vyvážit poli-
tika zaměřená na zvyšování energetické 

efektivity a posílení soběstačnosti pomocí  
diverzifikace energetických zdrojů.

Učme se 
u skandinávských 
ekonomik
Finanční krize srazila dominovým efektem 
většinu evropských ekonomik do kolen 
a vyvolala u ekonomů základní otázku: 
Je lepší flexibilnější anglosaský ekono-
mický model, nebo sociálnější německo- 
-francouzský?

Odpověď není úplně jednoznačná; ote-
vřenější, liberálnější a přizpůsobivější 
hospodářská politika umožňuje rychlejší 
růst, protože dává větší prostor k naplnění 
ekonomického potenciálu ve společnosti 
s kvalitním podnikatelským prostředím 
a infrastrukturou. Méně dynamický kon-
tinentální model se na druhou stranu 
v období hospodářského útlumu může 
jevit jako správnější, ale to jen proto, že 
nepružně reagující trh práce do jisté míry 
tlumí výpadek poptávky, a propady tudíž 
nejsou tak výrazné a skokové.

Vzhledem k výsledkům srovnávacích stu-
dií konkurenceschopnosti lze říci, že uni-
verzálně nejlepší se zdá být skandinávský 
model flexicurity. Je nutné si ale uvědomit, 
že kombinace flexibility a sociálního zabez-
pečení není možné dosáhnout v prostředí 
konstantních rozpočtových schodků, natož 
pokud k nim dochází v době silného eko-
nomického růstu.  

Ing. Martin Tlapa, MBA, je od roku 
2004 náměstkem ministra průmyslu 
a obchodu. V letech 2000–2004 byl 
generálním ředitelem CzechTrade. 
V současné době řídí na MPO ČR 
sekci Evropské unie.

Realizace projektu eGovernment• 

Elektronizace veřejných zakázek• 

Očekávaný vstup do eurozóny (přijetí eura)• 

Zvýšení kapacity a kvality vysokých škol (zavedením školného)• 

Pozitivní trend ve struktuře vzdělanosti (nárůst vysokoškolsky vzdělaných • 

lidí) s potenciálem v oblasti technického vzdělávání
Předpoklad růstu vzdělanostní mobility• 

Zvyšování motivace starší generace k setrvání na pracovním trhu• 

Přímé zahraniční investice do ICT sektoru a transfer technologií• 

Další zjednodušování a vyšší provázanost administrativních povinností • 

podnikatelů
Integrace kapitálových trhů ve střední Evropě• 

Revize uplatňování investičních pobídek• 

pŘÍLeŽItOStI prO ČeSKOu eKOnOMIKu



         w w w.czechtrade.c z          11                  

Za zakázkami  
do fotbalového ráje
Brazilce musíte mít rádi

SpecIFIKA trHu 

Šampionát se bude konat ve dvanácti měs-
tech, do kterých má stát investovat až sto 
miliard reálů (BRL). Největší investice se 
budou týkat infrastrukturních projektů, 
dále hotelového průmyslu, zdravotnictví, 
bezpečnosti, telekomunikací či systémů 
kompatibility kreditních karet. A budou 
pocházet jak ze státních, tak privátních 
zdrojů. České firmy, pojďte a pokuste se 
ukrojit z mnohamiliardového koláče!

Největší trh v Latinské 
Americe 
Brazílie patří mezi deset největších eko-
nomik světa, měřeno jakýmkoli z použí-
vaných	 způsobů.	 Je	 po	 USA	 druhou	
největší ekonomikou amerického konti-
nentu a zároveň po Číně druhou největší 
ekonomikou tzv. rozvojového světa. Se 
svými téměř 200 miliony obyvatel před-
stavuje největší trh v Latinské Americe, 
jehož HDP přibližně odpovídá součtu 
HDP všech ostatních zemí latinskoame-
rického regionu.

Vyrovnaný hospodářský růst posledních 
let se sice loni v prvním pololetí vlivem 
globální krize poněkud zpomalil, ale 
v dalších šesti měsících hospodářství opět 

rostlo. Podle studie OECD, zahrnující 
kromě členských států rovněž země BRIC 
‒ Brazílii, Rusko, Indii a Čínu, postihla 
recese právě Brazílii ze všech sledovaných 
zemí nejméně. Zasloužily se o to před-
nosti mohutného vnitřního trhu, rela-
tivně odolný bankovní systém s vysokým 
podílem státní účasti a silně ochranářská 
politika v oblasti zahraničního obchodu. 
Optimistické prognózy zaznívají i pro rok 
2010. Zatímco loni byl HDP v zemi takřka 
nulový, očekává se letos návrat až k pěti 
procentům podobně jako v roce 2008. Přes 
veškeré těžkosti si brazilský zahraniční 
obchod udržel kladnou bilanci. Přebytek 
za	loňský	rok	činil	26,4	miliardy	USD.	

Nejvýznamnějším obchodním partne-
rem Brazilské federativní republiky (BFR) 
sice	 nadále	 zůstávají	 USA	 následované	
Čínou, ale nenasytný trh nepřestal vytvá-
řet příležitosti pro další a další partnery. 
Země přitahuje nejen zájem zahranič-
ních exportérů, ale i investorů, což je také 
důvodem zlevňování dolaru na domácím 
trhu a růstu hodnoty reálu, kterému se 
vláda marně snaží zabránit. Aby úspěšně 

zvládla průběh velkých sportovních udá-
lostí, jako jsou Mistrovství světa ve fotbale 
2014 a Letní olympijské hry 2016, bude se 
muset přednostně zaměřit na rozvoj infra-
struktury, energetiky a výrobního sektoru.

Naděje mluví 
portugalsky
Obchodování v zemi Kubitschekových 
vnuků klade značné nároky na znalost 
tamějšího prostředí a místních zvyklostí. 
Umíte	 portugalsky?	 Pak	 máte	 klíčový	
předpoklad k úspěchu. Připravte se však 
na problémy odlišné od těch, kterým 
jste zvyklí čelit při obchodování v jiných 
teritoriích. Patří mezi ně především oje-
diněle vysoká, často až protekcionistická 
dovozní cla, složitý celní systém, neta-
rifní dovozní bariéry (např. potřeba cer-
tifikace) a vysoká daňová zátěž. K tomu je 
třeba počítat s byrokratickou a pomalou 
administrativou, nepříliš transparentním 
právním prostředím a chabou ochranou 
duševního vlastnictví. Důležitým fakto-
rem je také relativně drahé financování. 

Martin Lošťák
vedoucí kanceláře CzechTrade
São Paulo, Brazílie
martin.lostak@czechtrade.cz

Mistrovství světa ve fotbale 2014 by se mohlo stát skvělou příležitostí 
také pro české firmy. Brazílie kopanou nade vše miluje a pro úspěch 
megaakce udělá všechno. 
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V Brazílii platí jedna z nejvyšších úro-
kových sazeb, a je tak běžné, že brazilský 
partner očekává zajištění financování ze 
strany svého zahraničního dodavatele. 
Neodradili jsme vás?

Začněte třeba 
na veletrhu
Brazilský trh i přesto stojí za to být 
dobýván. Jedním z nejlepších způsobů, 
jak jej můžete začít poznávat, mapovat 
a po krůčcích na něj vstupovat, jsou obo-
rové veletrhy. V São Paulu, průmyslovém 
a obchodním centru celé země, se jich 
ročně konají více než tři stovky. Zájem 
odborné veřejnosti přitahují podobné 
přehlídky i v dalších městech s vysokou 
hospodářskou aktivitou. Metropole petro-
lejářského průmyslu Rio de Janeiro již tra-
dičně hostí účastníky nejvýznamnějšího 
mezinárodního veletrhu v oboru Rio Oil 
and Gas. Ve státě Minas Gerais je koncen-
trován těžařský průmysl, ve státech na jihu 
se konají nejvýznamnější akce v zeměděl-
ských oborech. 

Kancelář CzechTrade v São Paulu vám 
může s výběrem a přípravou účasti 
na některé z těchto veletržních akcí 
pomoci. Pomůže vám vyhledat potenciál- 
ní partnery a pozvat je na stánek, může 
asistovat při samotných jednáních nebo 
zajistit schůzky s brazilskými partnery 
mimo veletrh.

Bez partnera se 
neobejdete
Před vstupem na brazilský trh je velmi 
důležité pečlivě zvážit vlastní podnikatel-
ský záměr i možnosti a následně stanovit 
strategii expanze. Exportér zpravidla nemá 
mnoho šancí obstát bez místního zastou-
pení formou obchodního agenta, distri-
butora, dovozce, nejlépe však partnerské 

firmy, vlastní pobočky či společného pod-
niku. Za garanci a podporu zákazníků 
totiž odpovídá dovozce nebo distributor 
na domácím trhu.

Agent a distributor. Přestože některé 
firmy nakupují přímo od zahraničních 
výrobců, drtivá většina z nich dává před-
nost spolupráci s místním zástupcem 
exportéra nebo distributorem. Nezbývá 
vám tedy, než najít vhodného brazilského 
partnera, což většinou vyžaduje hodně 
energie i času. Vzhledem k rozlehlosti 
země, slabě rozvinuté infrastruktuře 
a značným regionálním a ekonomickým 
rozdílům se obtížně hledá vhodný dis-
tributor s logistickou sítí po celém teri-
toriu. Problémy mohou nastat i s nedo-
statečnou kapacitou tamějšího partnera. 
Je proto prozíravé předem definovat 
model spolupráce, otázky týkající se 
celostátní či regionální exkluzivity a její 
vazby na výsledek společného projektu, 
obchodní značky, platební a záruční 
podmínky. Aby se brazilští importéři 
vyhnuli dalším nákladům a daním, 
obvykle nepracují se skladovými záso-
bami. S potenciálním partnerem je tedy 
třeba projednat i otázky logistiky.

Joint venture. V Brazílii je tato forma 
podnikání běžná. Hodí se především pro 
zahraniční firmy, a to nejen v přísně regu-
lovaných oborech, jako jsou energetika 
a telekomunikace. Nejčastěji se zakládají 
jako anonymní společnosti S.A. (obdoba 
českých „akciovek“) nebo limitované spo-
lečnosti LTDA (blízké typu společností 
s ručením omezeným). Preferují se rovněž 
smlouvy o licenční výrobě.

Vlastní pobočky. Založení nové společ-
nosti i akvizice existujících firem jsou 
finančně i časově náročnými investicemi. 
Akvizice, podobně jako zahraniční kapitál, 

monitoruje Centrální banka. Porušení 
tohoto bodu brazilského práva může při-
nést vážné problémy při repatriaci kapi-
tálu či zisku. Případné uzavření firmy 
a odchod z trhu je pak mnohem složitější 
a časově náročnější.

Místní právní zástupce. Vzhledem 
ke složitosti a nepřehlednosti celého sys-
tému a k zákonům, které se navíc ve fede-
raci stát od státu liší, se bez něho prakticky 
žádný obchodník neobejde. Dobrý místní 
právník dokáže ovlivnit míru daňového 
zatížení až k minimu, zastupuje klienta 
při jednání o realitách, zaměstnancích, 
duševním vlastnictví apod. V neposlední 
řadě pak zajišťuje povinnou registraci 
licenčních smluv a dohod o technické 
spolupráci, včetně licencí obchodních 
značek u Brazilského institutu průmyslo-
vého vlastnictví (INPI).

Vysoká přidaná hodnota 
a zajištění financování
Hlavním kritériem úspěchu na brazil-
ském trhu je cena, poté kvalita a platební 
podmínky. Trh charakterizuje velmi silná 
domácí i zahraniční konkurence. Jako 
všude na světě i tady se v řadě oborů tvrdě 
prosazuje Čína. Její velmi levné zboží se 
i přes vysoká dovozní cla uplatňuje snad-
něji než dražší produkce z Evropy. Proto 
mají naše firmy naději proniknout přede-
vším v technologicky náročných oborech 
s produkcí o vysoké přidané hodnotě. 

Při výběru zahraničního dodavatele hrají 
kromě cenové relace významnou roli 
i platební podmínky. Vzhledem k vyso-
kým úrokovým sazbám se běžně stává, 
že si klient vybere dodavatele sice s vyšší 
cenou, ale výhodnějšími platebními pod-
mínkami a lépe zajištěným financováním.

SpecIFIKA trHu 

Kancelář CzechTrade v Brazílii  
připravuje účast českých firem 
na těchto veletrzích:

MECANICA – mezinárodní  
strojírenský veletrh
11.–15. 5. 2010, São Paulo
www.mecanica.com.br

FIMAI – největší akce v oboru  
průmyslu a životního prostředí  
v Latinské Americe
9.–11. 11. 2010, São Paulo
www.fimai.com.br

pOZVánKA
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pŘÍLeŽItOStI

Teorie a praxe vládních 
zakázek
Očekává se další růst jejich objemu v sou-
vislosti s avizovanými rozsáhlými inves-
ticemi do infrastrukturních projektů 
v rámci plánovaných sportovních událostí. 
Daleko víc finančních prostředků je však 
spojeno s tzv. Programem pro urychlení 
růstu, PAC (www.brasil.qov.br/pac), jímž 
chce administrativa prezidenta a předsedy 
vlády Luize I. Luly da Silvy přispět k dlou-
hodobému a udržitelnému ekonomic-
kému a společenskému rozvoji země.

Obecné normy a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek a tendrů na dodávky 
zboží a služeb na základě otevřené soutěže 
i nejnižší ceny stanoví zákon 8666 z roku 
1993. Tímto dokumentem se povinně řídí 
jak orgány státní správy, instituce podlé-
hající federální vládě, tak fondy a státní 
i	polostátní	firmy.	Upravená	pravidla	platí	
pro veřejné zakázky v oblasti zařízení pro 
telekomunikace a informační technologie, 
kde jsou domácí výrobci zvýhodněni, a to 
včetně různých daňových a fiskálních úlev. 
U	projektů	financovaných	mezinárodními	
rozvojovými bankami je povinné meziná-
rodní otevřené řízení.

Zahraniční firmy se mohou účastnit 
veřejných zakázek pouze v případě, že 
v Brazílii dlouhodobě a významně působí 
jejich vlastní pobočka nebo domácí 
partner. Musí se však vyznat ve spleti 
veřejných poptávek, mít dostatek peněz 
na překonání byrokratických překážek 
a na vedlejší výdaje, takzvaný faktor 
Brazílie. Většina výběrových řízení se 
vyhlašuje velmi krátce před termínem 
podání nabídek a formální nároky jsou 
mimořádně vysoké. Například aby firma 
mohla být považována za brazilskou, musí 
mít většinový podíl brazilského kapitálu 

a také většina vedení společnosti musí být 
místní. Státní orgány mohou kontrahovat 
zahraničního dodavatele pouze v přípa-
dech, kdy domácí zdroj neexistuje. 

Pro české exportéry je proto daleko per-
spektivnější soukromý sektor. Investice 
vlády do příprav prestižních sportovních 
událostí i její velkorysé rozvojové pro-
gramy totiž s privátní sférou úzce souvisí.

Bariéry v rytmu samby
Prokousat se brazilskými dovozními před-
pisy je pro Středoevropana stejně zapek-
lité jako zvládnout tento typický latin-
skoamerický tanec. Zboží totiž může být 
zadrženo často jen pro drobné formální 
nedostatky. Tarifní bariéry slouží jako 
hlavní nástroj regulace dovozu a kalku-
lace cel vycházejí z deklarované hodnoty 
CIF (náklady a přepravné). Obecně platí: 
čím větší domácí konkurence nebo vyšší 
přidaná hodnota, tím vyšší cla. Výjimkou 
jsou produkty, kterých je nedostatek nebo 

doprava `

energetika `

hardware pro IT a telekomunikace `

vyspělé technologie v průmyslové  `

výrobě

technologie související s ekolo- `

gií (voda, odpadní hospodářství, 
recyklace atd.) 

luxusní spotřební zboží (např. sklo,  `

bižuterie)

pivo, pivovarnictví `

perSpeKtIVnÍ OBOrY 
prO ČeSKé FIrMY

OcHrAnáŘSKá 
pOLItIKA

Dovozní licence

Většina dovozů podléhá automatic-
kému licenčnímu procesu. Brazilský 
importér je povinen podrobně 
v dovozní deklaraci informovat 
o každém uskutečněném dovozu 
včetně popisu produktu, harmoni-
zovaného kódu podle celního sazeb-
níku, množství, deklarované hod-
noty a ceny dopravy. Tyto informace 
jsou zpracovány do dovozní dekla-
race (DI), která je zanesena do sys-
tému SISCOMEX. Některé zboží, 
například potraviny nebo zeměděl-
ské produkty, podléhá zvláštním 
požadavkům na certifikaci oborovým 
vládním orgánem. Neautomatické 
dovozní licence se vztahují na psy-
choterapeutika, látky pro humánní 
a veterinární výzkum, zbraně, ropu, 
vzácné kovy, nebezpečné látky, leta-
dla a další vybrané položky. Jejich 
dovozce musí nejprve informovat 
celní správu a zažádat o povolení 
dovozu v předstihu.

Zákaz dovozu
Většina zákazů byla začátkem deva-
desátých let zrušena. V platnosti 
zůstal pouze zákaz dovozu použitého 
spotřebního zboží. Výjimka se vzta-
huje na použité výrobní prostředky, 
jestliže není dostupný obdobný 
domácí produkt.

Certifikace
Vývoj standardů probíhá v Národním 
systému metrologie, standardizace 
a průmyslové kvality (SINMETRO). 
Za tuto oblast odpovídá soukromá, 
nevládní a nezisková Asociace tech-
nických standardů s otevřeným člen-
stvím. Přijetí standardů je dobrovolné 
a systém je běžně přístupný na por-
tálu asociace. Jednotlivá minister-
stva však mohou některé z nich při-
jmout jako povinné technické normy. 
Laboratoře, které vypracovávají kali-
brační testy a certifikaci, licencuje 
jiná instituce (INMETRO). Na jejích 
webových stránkách je k dispozici 
seznam těchto pracovišť, informace 
o navržených i platných technických 
normách a dalších obchodních barié-
rách. Doporučení pro produkty pod-
léhající certifikaci musí vydat některá 
z domácích laboratoří akreditovaná 
u INMETRO.
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neexistuje domácí výrobce, případně 
jejich dovoz přispěje k brazilské výrobě 
a	 vývozu.	U	 těch	naopak	 vláda	 snížením	
nebo odpuštěním dovozních cel dovoz 
podporuje. Kalkulace celkového zatížení 
dováženého zboží se skládá ze systému 
vzájemně propojených cel a dalších po- 
platků. Dovozní cla se násobí koeficien-
tem podle druhu zboží a destinace a sčítají 
se navzájem. Mezi první kroky, které by 
měl zahraniční dodavatel učinit, je proto 
vymodelování ceny produktu po jeho 
nacionalizaci v Brazílii.

V roce 1995 byl zaveden takzvaný spo-
lečný externí tarif Mercosul (CET), který 
však již dva roky poté Brazílie jedno-
stranně zvýšila o tři procenta a maximální 
celní zátěž tak vzrostla na 23 procent. 
Ostatní země ji následovaly a dnes již CET 
zahrnuje řadu výjimek.

Zahraniční politiku Brazilské federativní 
republiky reguluje Sekretariát pro zahra- 

niční obchod (SECEX). Ten zavedl jednot- 
ný automatizovaný systém SISCOMEX, 
který mimo jiné spravuje udělování dovoz-
ních licencí. Všichni brazilští dovozci se 
v něm musí zaregistrovat a prokázat mini-
mální výši firemního kapitálu.

Češi tu mají dobré jméno
České firmy vyvážejí do Brazílie hlavně 
komponenty motorových vozidel a leta-
del, strojírenské produkty, sklo, plasty 
a výrobky z kaučuku. V minulosti se pro-
sadily značky Škoda, ČKD či Jawa, dnes 
jsou na brazilském trhu úspěšné například 
společnosti Linet, Centroprojekt, Preciosa, 
Technistone Trade, Brasilex, Seko EDM 
a mnohé další. Zajímavostí je, že v letech 
1956–1961 byl brazilským prezidentem 
lékař a politik českého původu Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, který prosadil 
výstavbu nového hlavního města Brasilia 
a dodnes je jeho osobnost uctívána.

Pro nás exotického trhu se rozhodně 
nemusíte obávat, ale jak už jsme zmínili, 
je dobré se opřít o pomoc spolehlivého 
a zkušeného partnera. Tím prvním, kdo 
vám pomůže vyznat se ve spleti nástrah 
a složitých předpisů, může být i kance-
lář CzechTrade v São Paulu. Zpracuje 
pro vás vstupní průzkumy trhu včetně 
kalkulace příkladu celního zatížení při 
dovozu, vyhledá a ověří potenciální 
partnery, zorganizuje obchodní cesty 
do Brazílie, připraví oficiální i indivi-
duální schůzky a jednání a poskytne 
osobní asistenci v průběhu mise i po ní. 
Kromě toho je připravena vybrat pro vás 
efektivní účast na oborovém veletrhu 
a poskytnout kompletní odborný a tlu-
močnický servis.  

Říká se, že Brazilci spěchají jen I. 
na fotbal nebo na karneval. 
Obrňte se proto trpělivostí 
a mějte pro všechny případy 
vždy velkou časovou rezervu.

Jako kopou do míče, stejně II. 
lehce a hravě obchodují a již 
při prvním kontaktu jsou 
bezprostřední a velmi přátel-
ští. Zkuste se jim proto při-
způsobit. Nespěchejte a živě 
se zajímejte o věci, které 
s obchodem zdánlivě nesou-
visejí. Naučte se třeba jména 
jejich fotbalových hráčů.

Rozhodně je nepodceňujte. III. 
Brazilští byznysmeni jsou se- 
riózní a rozlišují kvalitu.

Pokud mluvíte portugalsky, IV. 
máte obrovskou výhodu. 
Pokud ne, mnohem lépe než 
španělština je akceptována 
angličtina.

Dlouhodobě pečujte o osobní V. 
vztahy. Po vstupním jednání, 
třeba na oborovém veletrhu, 
se hodí potenciální part-
nery aspoň jednou navští-
vit a pozvat je na prohlídku 
svého podniku.

Vystupujte příjemně a sebe-VI. 
vědomě a dbejte na formální 
znaky, jako je oděv nebo 
způsob vyjadřování. Kromě 
obsahu jednání si připravte 
i případný scénář a způsob 
vlastní prezentace. 

Jednání často uzavírá spo-VII. 
lečný oběd či večeře, na něž 
můžete být pozváni i bez 
předchozí dohody. Pozvání 
neodmítejte!

Překvapte hostitele drobnou VIII. 
pozorností, ocení to. 

Důležitou roli hraje také hie-IX. 
rarchie uvnitř společnosti, 
která však nemusí být na první 
pohled zřejmá. Partnera oslo-
vujte jménem, případně titu-
lem a jménem. 

Před závažnými rozhodnu-X. 
tími si vždy prověřte zázemí 
a důvěryhodnost potenciál-
ních obchodních partnerů. 
Spoléhejte na svého brazil-
ského partnera nebo využijte 
služeb kanceláře CzechTrade 
v São Paulu. 

DeSAterO 
OBcHODOVánÍ 
S BrAZÍLIÍ 

ZÓnY VOLnéHO 
OBcHODu
V zemi je zavedeno osm zón volného 
obchodu. Dovoz je v nich částečně 
nebo zcela osvobozen od federál-
ních, státních a místních dovozních 
i dalších daní. Liberálnější pravidla 
se vztahují také na import surovin, 
strojů a zařízení v případě, že slouží 
k výrobě zboží určeného k exportu. 
Nejrozvinutější	oblastí	je	SUFRAMA	
v Manaus, jejíž statut byl prodloužen 
zatím do roku 2013.
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Na startu obchodních úspěchů značky 
Technistone stál vedle českého také ame-
rický kapitál. Proto se nejprve pustili 
do	 USA,	 Indie	 a	 Číny.	 Dnes	 exportují	
zhruba 95 % produkce do 90 zemí světa. 
Největšími odběrateli jsou aktuálně Itálie, 
Austrálie, Jihoafrická republika a Brazílie. 

Vsadili na značku
Do Brazílie společnost Sindat vlastně 
nasměroval stagnující trh a nadcháze-
jící hospodářská krize ve Spojených stá-
tech, vzpomíná exportní manažer firmy 
Martin Zajíček: „Na rozdíl od našich 
konkurentů jsme měli již v té době i díky 
spolupráci s CzechTrade trhy více diverzi-
fikované, a tak nás krize tolik nezaskočila.“ 
Podrobnou analýzu brazilského trhu si 
nechali kanceláří CzechTrade v São Paulu 
zpracovat již v roce 2006. „Dokument byl 
poměrně podrobný a velmi jsme ocenili, 
že nebyl nekriticky optimistický. Varoval 
i před možnými problémy, ať už náročností 
dovozů nebo silnou konkurencí na míst-
ním trhu,“ pokračuje Martin Zajíček. 

V Sindatu pak zvážili všechna pro a proti 
a rozhodli se do toho jít, i když kame-
nický průmysl Brazílie patří k nejroz-
vinutějším na světě a zdálo se, že trh je 
nasycený domácím materiálem. Podařilo 
se jim uspět díky tomu, že našli klienta 

– brazilskou firmu Alicante, která se spe-
cializovala na dovozy kamene do Brazílie. 

„Měli jsme navíc obrovské štěstí, že se nám 
náš produkt podařilo dostat do rodiny 
vysoce prestižních značek,“ říká Martin 
Zajíček. Brazilská ekonomika má totiž 
velmi rozvinutý vnitřní trh, a přestože ji 
charakterizují nesmírné rozdíly, střední 
a bohatší vrstva se vyznačuje obrovskou 
kupní silou, která si potrpí na prestižní 
značky a luxus.

První kontejner s konglomerovaným 
kamenem dodali do Brazílie už na konci 
roku 2006. Rok nato jich vyvezli už sedm-
náct, loni přes třicet a letos plánují zhruba 
čtyřicet kontejnerů za 25 milionů korun. 

Co rok, to inovace
Podle Martina Zajíčka je při obchodo-
vání s Brazilci nejdůležitější získat si jejich 
důvěru při osobním kontaktu. Na to je 
třeba myslet a obchod plánovat v dlou-
hodobém horizontu. A co spolehlivě 
láme ledy, je portugalština. „O Češích se 
v Brazílii říká, že jsou něco mezi odmě-
řenými Němci a srdečnějšími Slováky. 
Brazílie je hodně kontaktní, nesnažte se 
udržovat odstup a zvykněte si na časté 
podávání rukou, poplácávání po rame-
nou a s postupující důvěrou i na objetí, 

a to i mezi muži,“ dodává. „Jsou tvrdí, ale 
korektní obchodníci, podpásové taktiky se 
tam nenosí. Přistupují k vám od počátku 
jako k serióznímu partnerovi a vcelku 
respektují nastavené mantinely.“

Brazilci jsou velmi nároční na design. 
Proto Sindat investuje do inovací a snaží 
se každý rok přijít s něčím novým, 
a nejsou to jen nové barvy. Předloni to 
byly například průsvitné desky, loni nové 
typy povrchů, které se více blíží vlastnos-
tem hrubého přírodního kamene. Čím 
zákazníky překvapí letos, nechtěl Martin 
Zajíček zatím prozradit.

„Naše plány v Brazílii nyní stojí na chys-
taném fotbalovém mistrovství a olym-
pijských hrách. Předpokládá se, že země 
bude masivně investovat mj. do hote-
lové infrastruktury, a tak doufáme, že si 
z poměrně velkého krajíce ukousneme,“ 
uzavírá Martin Zajíček.  

eXpOrtnÍ ÚSpĚcHY

Technistone versus brazilská žula
Brazilci si potrpí na design

Perfektní kvalita, exkluzivita, design 
a přijatelná cena. S těmito trumfy v ruce 
si česká značka Technistone troufla před 
čtyřmi lety postavit se brazilské žule a hrát 
o část největšího trhu v Latinské Americe.  

Co jE To TEChNISToNE?
Pod značkou Technistone prodává 
pražská společnost Technistone 
Trade (jež k 1. 4. 2010 převzala 
od společnosti Sindat část obchod-
ních aktivit) konglomerovaný 
kámen. Vyrábí se v Hradci Králové 
a je z 93 % tvořen přírodními su-
rovinami, především křemenem 
a žulou. Díky svým vynikajícím užit-
ným vlastnostem (pevnost, snadná 
údržba a čištění, dokonalý vzhled) 
je velmi vhodný pro jakékoliv využití 
v interiéru budov. Odolává vysoké 
teplotě, chemikáliím, oděru, poškrá-
bání či pořezání. Vyrábí se v široké 
škále barev a struktur.

Co jE To BRAZILSKá žuLA?
Je to přírodní kámen, v kamenické 
branži uznávaný jako vysoce kvalitní 
a velmi luxusní materiál. Brazílie patří 
k jeho největším producentům. 
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Druhá ekonomika Evropy očekává mírný 
růst po vzoru německého souseda

V poslední době téměř vymizely dříve 
dominující poptávky pro francouzský 
automobilový průmysl. Na druhé straně 
se však objevují nové příležitosti, jak se 
na trhu prosadit, a českým firmám se ote-
vírají odvětví, která doposud odolávala 
či byla výsadou pouze domácích firem. 
Jsou to třeba technologie pro životní pro-
středí, subdodávky pro letecký průmysl, 
odvětví designu či biopotravin.

Období krize je bolestivé zejména pro malé 
a střední francouzské podniky, které byly 
nuceny změnit obor činnosti nebo svou 
produkci zcela ukončit. Seznamy dodava-
telů a subdodavatelů velkých firem se tak 
změnily a nákupčí jsou nuceni hledat nové 
partnery se stejným servisem a kvalitou, ale 
pokud možno s nižšími výrobními náklady. 
A to je velká příležitost pro naše firmy. 

Prosadíte se díky 
inovacím
Doby, kdy byli Češi pro Francouze pře-
devším „low-cost“ subdodavateli jedno-
duchých komponentů, jsou nenávratně 
pryč. Jen těžko lze v tomto ohledu čelit 
cenám asijských produktů, které už mají 
navíc čím dál častěji i dobrou kvalitu. 
Konkurovat jim lze pouze výrobky s vyšší 

přidanou hodnotou, vysokou mírou ino-
vace, příznivým poměrem kvality a ceny 
a především bezchybným servisem. 

Novinky ve službách pro 
exportéry
Pokud se česká firma ve Francii prosadí 
a najde zde první zákazníky, je to samo-
zřejmě teprve začátek dobývání lákavého 
šedesátimilionového francouzského trhu. 
Kancelář CzechTrade v Paříži i ostatní 
české vládní instituce ve Francii proto 
nabízejí českým podnikatelům podporu 
nejen při vstupu na trh, ale také při roz-
víjení obchodních vztahů či při využívání 
dalších možností, které se jim otevírají. 

Zajímavou příležitostí je asistence 
na trhu veřejných zakázek ve Francii, 
jejímž smyslem je především odbou-
rávání administrativní a byrokratické 
náročnosti tendrů.

Tato služba je zatím jako pilotní projekt 
poskytována zdarma obchodně-ekono-
mickým úsekem české ambasády v Paříži. 
V první fázi zahrnuje pravidelný moni-
toring čerstvě publikovaných veřejných 
zakázek z různých internetových portálů, 
v další etapě pak asistenci při vyplňování 
vyžadovaných formulářů a komunikaci se 
zadavatelem. 

Na firmy, které se samy nechtějí ucházet 
o veřejné zakázky na francouzském trhu, 
je zaměřena nejnovější služba, jež právě 
vstupuje do testovacího období. Spočívá 
v identifikaci vítězů sledovaných tendrů, 
u kterých se pak česká společnost může 
přihlásit s nabídkou spolupráce prostřed-
nictvím subdodávek.

Francouzští klienti vyžadují stálou péči, 
což bývá někdy pro české firmy z důvodu 
vzdálenosti mezi oběma zeměmi či pře-
tížení prodejců na jiných trzích značně 
složité. CzechTrade v Paříži proto nedávno 
rozšířil své služby i o asistenci při vyhledá-
vání obchodního zástupce (agenta), jehož 
status má na francouzském trhu tradici 
i ukotvení v místní legislativě. Jak si již 
mnohé české firmy ověřily, spolupráce se 
zástupcem pomůže „odlehčit“ kmenovým 
prodejcům a překlenout období od vstupu 
na trh po založení vlastní pobočky. 

Další možností, jak zajistit pravidelný 
obchodní kontakt s klíčovými francouz-
skými zákazníky, je využít dlouhodobé 
exportní asistence kanceláře CzechTrade, 
která ve Francii působí již deset let. Její 
pracovníci za tu dobu pomohli desítkám 
českých firem uspět na tomto náročném 
trhu a mohou jim nadále asistovat při 
jejich obchodních cestách do Francie či 
při komunikaci a udržování kontaktu 
s nově nalezenými zákazníky.

Hospodářská krize mění ekonomickou mapu Francie, zaměření firem 
i strukturu prioritních oborů. Pro české exportéry je nyní pravý čas 
využít nové šance. 

„Orientace na trhu veřejných zakázek v zahraničí je poměrně složitá, příprava 
kandidatury a zasílání nabídek jsou administrativně hodně náročné. Velice jsme proto 
ocenili asistenci naší ekonomické diplomacie, která byla pro nás prakticky nezbytná.“ 
Jaroslav Pehal, majitel akciové společnosti NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, 
která se ucházela o tendry v oblasti vybavení vysokoškolských kolejí

Jana Šmídová 
vedoucí kanceláře CzechTrade
Paříž
jana.smidova@czechtrade.cz
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pŘÍLeŽItOStI

Kancelář CzechTrade ve Francii 

připravuje účast českých firem 

na těchto veletrzích:

MIDEST – největší veletrh 

průmyslových subdodávek

2.–5. 11. 2010  

Paříž

www.midest.com 

AERoMART – kontraktační burza 

leteckého průmyslu

1.–2. 12. 2010

Toulouse

www.aeromart.tm.fr

pOZVánKA

JAK OBStát V nOVé FrAncOuZSKé reALItĚ

Buďte inovativní a nezapomeňte na design1. 
Francouzi jsou proslulí tím, že mají rádi inovativní řešení. Současná ekono-
mická situace tuto jejich vlastnost ještě umocnila. Na českých firmách oce-
ňují jejich systematičnost v hledání nových alternativních řešení i inovativní 
přístup. Příkladem může být přístup výrobce nemocničních lůžek – společ-
nosti Linet. Ten svého francouzského zákazníka přesvědčil právě kvalitním 
de signem. Prototyp nového výrobku s ním konzultoval, a klient tak získal 
pocit, že se přímo podílí na jeho vývoji.

Přijďte s komplexním řešením2. 
Nabídněte francouzskému partnerovi komplexní řešení jeho požadavku 
(třeba i v kooperaci s jiným výrobcem či dodavatelem služeb). Zejména pro 
nákupčí velkých firem znamená taková nabídka v množství zpracováva-
ných projektů významnou úsporu času. Další vaší výhodou může být vysoká 
pružnost a schopnost reagovat 24 hodin denně. Přestože sami Francouzi si 
s odpovědí či s řešením projektu dávají na čas, velmi jim imponuje česká přes-
nost a vytrvalost (vytrénovaná obchodními vztahy s německými partnery).

Stanovte „rozumnou“ cenu3. 
Francouzi neuznají, že český výrobek může být dražší než španělský, ital-
ský, či dokonce německý. Tak je také třeba ke stanovení ceny přistupovat. 
Například v odvětví strojírenských subdodávek bývá cenový rozptyl českých 
nabídek často ohromující: od cen, které se bez započtení dopravy rovnají 
cenám výroby na francouzském území, až po ceny nákladově velmi příznivé. 
Český výrobek je často stále vnímán jako „druhá volba“ po zboží německém 
nebo francouzském, a Francouzi proto považují za normální, že tomu bude 
odpovídat i jeho nižší cena.

Komunikujte francouzsky4. 
Stále se vyplatí komunikovat s francouzským partnerem jeho rodnou řečí. 
Pokud Francouz přistoupí na komunikaci v angličtině, musí se český doda-
vatel připravit, zejména u velkých francouzských firem, že bude požadovat 
výborné komunikační schopnosti v angličtině i na straně české firmy, a to 
v mnoha případech nejen na úrovni obchodních oddělení, ale také u oddě-
lení technického a na dalších pozicích.

ověřte si předem bonitu partnera5. 
Je známo, že Francie spolu s Německem drží primát v plnění exportního 
pojištění. Této situaci samozřejmě hospodářská krize nijak nepomohla. 
Na CzechTrade se v poslední době obrátilo několik českých firem vymáha-
jících na francouzských partnerech své pohledávky. Jednoznačně doporuču-
jeme, abyste uzavírání smluv věnovali zvýšenou pozornost a před dodáním 
zboží si vždy ověřili bonitu partnera.

o tom, že uspět ve Francii není 
jednoduché, ví své i český výrobce 
spořičů vody, brněnská společ-
nost Watersavers. Před dvěma lety 
díky podpoře vedoucí kanceláře 
CzechTrade v Paříži Jany Šmídové 
nejen že získala obchodního part-
nera, ale také překonala počáteční 
potíže s francouzským certifikátem 
ACS – atestem nezávadnosti pro 
výrobky přicházející do styku s pit-
nou vodou. „Tehdy jsme klientům 
sdělili, že naše výrobky mají stejný 
atest, a to od akreditované labora-
toře v ČR. Jaké však bylo naše pře-
kvapení, když jsme zjistili, že české 
laboratorní zkoušky Francouzi neu-
znávají,“ vzpomíná Radomír Božek, 
obchodní ředitel firmy Watersavers. 
„V komunikaci s francouzskou labo-
ratoří nám velmi pomohla právě 
pařížská kancelář CzechTrade a díky 
ní jsme ACS nakonec získali.“ 
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Monacký koncert  
designu a obchodu 

Veletrh je prestižní přehlídkou jachtař-
ských společností, výrobců lodí a luxus-
ního vybavení pro jejich interiéry. 
Na poměrně malé výstavní ploše se expo-
zice české aliance nenechala zastínit ani 
světoznámými značkami jako Baccarat 
a Lalique, Lanson, BMW, Dassault 
Aviation či Eurocopter. Její svítidla, obkla-
dové materiály a další skleněné doplňky 
zhotovované na zakázku navodily atmo-
sféru svátku všech lidských smyslů, tradice 
i moderny. Neotřelý design a dokonalé 
řemeslné zpracování pomocí moderních 
technologií oslovily jak potenciální zákaz-
níky, tak dodavatele. Přitom prosadit se 
na vysoce konkurenčním trhu monac-
kého souseda, Francie, která má tradici 
výroby luxusního zboží již od dob krále 
Ludvíka XIV., není vůbec snadné. Česká 
originalita a řemeslná zručnost se na této 
přehlídce staly rovnocenným partnerem 
místním zavedeným značkám.

Přínos ekonomické 
diplomacie 
Jak uvedla mluvčí aliance Blanka Bartošová, 
podpora projektu pražskou centrálou 

CzechTrade i pomoc vedoucí její pařížské 
kanceláře při přípravách expozice a její 
osobní účast na jednáních významně při-
spěly k úspěchu obchodní mise. Agentura 
poskytla svému klientovi nejrůznější asi-
stenční služby, a to od přípravy nového 
katalogu a propagačních materiálů a logis-
tického servisu až po pomoc při styku 
s organizátorem akce, tlumočení a osobní 
asistenci přímo na přehlídce. S podrob-
nějšími informacemi o působení aliance 
na Monaco Yacht Show se mohli zájemci 
seznámit na internetových stránkách kan-
celáře CzechTrade v Paříži a obchodního 
oddělení velvyslanectví ČR ve Francii. 
Podle Blanky Bartošové posílili prestiž 
vystavujících českých firem také obchodní 
rada Vladimír Bärtl a honorární konzul ČR 
v Monaku Francois-Jean Brych.

Kvalita oslovila 
i nejnáročnější
Veletrhy jsou místem, kde se setkávají 
představitelé firem s největšími rozhodo-
vacími pravomocemi. Loni v Monaku se 
díky této skutečnosti otevřely jednomu 
z členů aliance, firmě Sans Souci, nové 
možnosti. Neskromné plány se mění 
ve skutečnost. Ve spolupráci s designéry 

zejména z evropských zemí vzniká šest 
nových projektů a probíhají jednání 
o exkluzivních smlouvách o zastoupení 
Sans Souci pro konkrétní teritoria.

Výrobci luxusních interiérových doplňků 
se zúročila dlouholetá spolupráce s před-
ními českými architekty a designéry. 
V současné době pro něj tvoří například 
Pavel Baxa, který vytvářel i expozici pro 
monacký veletrh. Jeho osobnost je pojmem 
v oblasti užitného skla a šperků.  

ALIAnce

Monaco Yacht Show 2009 přinesla jedné z nejmladších vývozních 
aliancí Sans Souci Czech Glass až nečekaný úspěch. Poprvé 
si vyzkoušela širší spolupráci se svým gestorem, agenturou 
CzechTrade, a nelitovala. Nadějný kontrakt, který naznačilo 
jednání na veletrhu, může firmě Sans Souci přinést významné 
navýšení obratu. 

SanS Souci czech GlaSS 
aliance sdružuje pět firem 
a deSiGnérSkých oSobnoStí:

SanS Souci

j. h. lak

j. h. kov

ČeSký šperk a deSiGn

ludmila Stodolová
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rOZHOVOr

Jan Juchelka: 

Hledáme možnosti stále lepšího 
zajištění vašich obchodů

Co všechno najde vývozce v nabídce 
vaší banky?

Exportérům kromě klasických úvěrů 
nabízíme alternativní financování formou 
exportních odběratelských úvěrů, profi-
nancováním dodavatelských úvěrů, dále 
forfaitingem, odkupem pohledávek nebo 
prostřednictvím exportního factoringu. 
Náš tým Trade Finance specialistů, kteří 
působí ve všech regionech ČR, nabízí 
odborné poradenství ještě před zaháje-
ním jednání se zahraničním partnerem. 
Ve spolupráci se specializovanými agen-
turami poskytujeme bližší informace 
o finanční situaci a majetkové prováza-
nosti budoucího obchodního partnera. 
Pro omezení rizikovosti obchodů klien-
tům doporučujeme zejména bankovní 

záruky, dokumentární akreditivy, pří-
padně dokumentární inkasa. Důležité je 
také zajištění kurzového rizika. Kromě 
toho nabízíme našim klientům možnost 
využití rozsáhlé celosvětové sítě poboček 
Société Générale. 

Tématem řady diskusí finančních 
manažerů je cash pooling. Je určený 
i pro exportéry?

Různé typy cash poolingu mají široké 
uplatnění i u exportně zaměřených firem 
nebo skupin z řad středních a velkých 
podniků. Typickým příkladem může 
být společnost, jejíž obrat na účtech je 
v cizí měně a využívá například i úvěrové 
financování. Řešení prostřednictvím cash 
poolingu umožní významným způsobem 
optimalizovat úrokové náklady, řízení 
likvidity a využívání vlastních finančních 
zdrojů. Dále to může být firma se svými 
výrobními nebo prodejními jednotkami 
v zahraničí, které nabízíme řešení umož-
ňující centralizaci prostředků jednotlivých 
subjektů na jednom účtu v České repub-
lice nebo v jiném státě.

Co může přinést exportérům vaše 
spolupráce s EGAP a ČEB?

Především snazší dostupnost úvěrů. V roce 
2009 došlo k výraznému nárůstu nových 
obchodů pojištěných EGAP ve srovnání 
s rokem 2008, ale i s rokem 2007. Tento 
nárůst vyplývá z větší snahy našich vývozců 
nahradit sníženou domácí poptávku právě 
exportními obchody. To nás motivuje k hle-
dání možností stále lepšího zajištění z naší 
strany. Spolupracujeme při pojišťování 
proti komerčním a teritoriálním rizikům, 
pojišťujeme úvěry na předfinancování 
výroby exportních zakázek nebo bankovní 

záruky proti oprávněnému i neopráv-
něnému čerpání. S ČEB jsme v uplynu-
lém roce podepsali smlouvu o spolupráci 
na podporu exportu. Ta umožňuje lepší 
přístup k financování subdodavatelům, 
kteří se podílejí na dodávkách exportérům 
financovaných ČEB.   

Získání zahraničního partnera představuje pro každou firmu velký úspěch. Je 
to však teprve začátek dlouhé cesty, během které je třeba vyřešit mnoho otá-
zek a překonat řadu problémů. Důležitým aspektem úspěchu jsou i podmínky 
financování kontraktu. Banky nabízí exportérům široké produktové portfolio, 
profesionální poradenství, spolupráci se státními institucemi. Na podrobnosti 
jsme se zeptali Jana Juchelky, člena představenstva a náměstka generálního 
ředitele Komerční banky (KB) zodpovědného za úsek Top Corporations, kte-
rý zahrnuje i financování obchodu a exportu.

jan juchelka
Po ukončení vysokoškolských studií 
pracoval v soukromé sféře. Od roku 
1995 působil ve Fondu národního 
majetku České republiky, v letech 
2002–2005 byl jeho předsedou. 
Od května 1999 do dubna 2006 
pracoval v dozorčí radě Komerční 
banky a od 1. února 2006 nastou-
pil jako ředitel obchodní divize KB 
Praha. Od 1. července 2006 byl zvo-
len dozorčí radou za člena předsta-
venstva KB zodpovědného za řízení 
úseku Top Corporations. 
Je ženatý, má dva syny a dceru.

„Při spolupráci s Komerční bankou 
oceňujeme hlavně její vstřícnost při 
vystavování bankovních záruk pro 
naše zahraniční partnery. Ať už se 
jedná o individuální obsluhu nebo 
o pomoc při přípravě textů podle 
přání našich klientů, a to především 
v	 ruském	 jazyce.	 U	 dokumentár-
ních akreditivů využíváme podporu 
banky při překontrole dokumentů, 
a snažíme se tak zajistit, aby bylo 
vše v pořádku a měli jsme jistotu, 
že za dodávku zboží dostaneme včas 
zaplaceno. Zároveň se nám vždy 
vyplatilo zajistit se ve spolupráci 
s bankou proti případným kurzo-
vým rizikům.“
Juraj Surovič, 
místopředseda představenstva 
společnosti PSG International
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HOFMANN A SPOL., s.r.o., závod ALBA Hořovice:

Chceme být v čele nejen 
domácího pelotonu

Významně rozšířila nabídku standardních 
velkokuchyňských zařízení a nerezového 
nábytku značky ALBA o široký sortiment 
stavebnicového systému Classico-700/900. 
V kooperaci s předními světovými výrobci 
představila novou řadu výkonných mycích 
strojů a v poslední době uvedla na trh 
zcela unikátní zařízení Alba SelfCooking 
Center s inteligentní technologií včetně 
Care Control. S využitím evropských 
dotací navíc investovala do technického 
vybavení výrobních provozů a moderni-
zace dalších prostor. 

Osvědčená velkokuchyňská zařízení 
značky ALBA jsou stále velmi žádaná 
nejen v České republice a na Slovensku, ale 
dobře je znají i zákazníci ve více než čtyři-
ceti dalších státech. „Přesto jsme nepře-
stali hledat nové zahraniční kontakty, jež 
by nám otevřely další odbytové možnosti. 
Velmi efektivně nám při tom pomáhá 
právě agentura CzechTrade,“ pozname-
nává exportní manažer společnosti Jan 
Falath. „Plně využíváme jak její průběžně 
aktualizované databáze poptávek, tak 
přímé podněty získané od jejích zahra-
ničních kanceláří.“ Podle Jana Falatha 
firma velmi oceňuje rovněž informace, 
které CzechTrade poskytuje formou pra-
videlných specializovaných teritoriálních 
seminářů, exportních konferencí a indivi-
duálních konzultací s řediteli svých zahra-
ničních pracovišť.

Velmi dobré zkušenosti mají se zařaze-
ním do on-line databáze Adresáře expor-
térů. „Touto službou se CzechTrade trefil 

přímo	do	černého.	Uvědomovali	jsme	si,	
že nutně potřebujeme posílit svou pre-
zentaci v zahraničí. Právě díky zápisu 
do Adresáře exportérů, propojenému 
s našimi webovými stránkami, jsme 
získali ‚za málo peněz hodně muziky‘. 
Od loňského roku, kdy jsme svou prezen-
taci v databázi rozšířili o zápis produktu, 
zájem o naše výrobky nezanedbatelně 
vzrostl,“ dodává hořovický manažer. 

A co ALBA chystá pro své zákazníky 
v dohledné době? Na gastronomické 
výstavě Inteco 2010 v Brně představila 
řadu novinek. Patří mezi ně plynový kotel 
o obsahu 250 litrů s mokrou zónou z řady 
Classico 900 a první zařízení v novém 

modulu ‒ šestiplotýnkový elektrický 
sporák a elektrická grilovací deska, oba 
výrobky (včetně trouby) v hygienickém 
provedení. Novinky pocházejí z nové 
řady Basic a budou ještě letos zařazeny 
do sériové výroby.  

ADreSáŘ eXpOrtérů

Ani za světové hospodářské krize nerezignoval management 
tradiční české firmy vyrábějící gastronomická zařízení na své úsilí 
prosadit se na zahraničních trzích. Společnosti se i nyní daří držet 
krok s předními konkurenty ve svém oboru. 

„Od loňského roku, kdy jsme svou 
prezentaci v databázi Adresáře expor-
térů rozšířili o zápis produktu (nyní 
součástí Kompletního zápisu – pozn. 
red.), zájem o naše výrobky nezane-
dbatelně vzrostl.“
Jan Falath, ALBA Hořovice
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ADreSáŘ eXpOrtérů

Jak zvýšit své obchodní šance?
Buďte na internetu více vidět!

Co můžete získat
Adresář je prezentován nejen na inter-
netu, ale také na mezinárodních výsta-
vách, veletrzích a na webových strán-
kách všech zastupitelských úřadů ČR 
a více než třiceti zahraničních kanceláří 
CzechTrade. Za výhodnou cenu získáte 
Kompletní zápis, který vedle firemního 
profilu zahrnuje prezentaci jednoho 
produktu, produktové řady nebo služby. 
Adresář tak může vašim potencionálním 
zákazníkům sloužit jako rychlý zdroj 
informací. Čeští exportéři jej ocení 
jako efektivní a levný způsob propagace 
na zahraničních trzích. Díky optimali-
zaci pro internetové vyhledávače zlep-
šuje pozici vaší prezentace ve výsledcích 
vyhledávání na všech ve světě běžně 
používaných vyhledávacích portálech. 
Cena zahrnuje také profesionální pře-
klady do šesti jazyků z nabídky třinácti 
jazyků, které můžete využít i ve svých 
dalších propagačních materiálech. 
A pokud umístíte na vlastní firemní web 
odkaz na své stránky v Adresáři expor-
térů, obohatíte jej tak snadno o další 
jazykové verze.

Naději na úspěch při vyhledávání 
nových obchodních kontaktů významně 
posiluje aktivní zapojení zahraničních 

kanceláří CzechTrade. Jejich pracov-
níci využívají produktové prezentace 
z Adresáře exportérů při svých jed-
náních nebo při zpracování poptá-
vek od zahraničních zájemců, kdy jim 
osobně nabízejí vhodné tuzemské firmy 
z Adresáře ke spolupráci.

Efektivita sdělení
Předností inovovaného on-line kata-
logu exportérů je jeho široký záběr. Má 
své stálé místo také na portálech třiatři-
ceti zahraničních kanceláří CzechTrade 
i na webových stránkách českých ambasád. 
Představu o přínosu prezentace v Adresáři 
exportérů získáte sledováním návštěvnosti 
vlastních internetových stránek (např. 
prostřednictvím bezplatného nástroje 
Google Analytics či dalších internetových 
nástrojů). Celková aktuální statistika náv-
štěvnosti Adresáře exportérů vypovídá 
o třiceti tisících zájemců měsíčně, z nichž 
75 % pochází ze zahraničí. 

Vytvoření prezentace a průběžná aktua- 
lizace jsou snadné. Navíc vám s nimi 
pomohou zástupci CzechTrade v regionech 
a v pražské centrále v úseku Podpora on-
line produktů. Obsah své prezentace můžete 
měnit také sami pomocí Klientského roz-
hraní ve svém internetovém prohlížeči.

V době, kdy se české firmy potýkají s nedostatkem zakázek, přichází 
CzechTrade s inovovaným projektem vytvořeným na míru potře-
bám českých vývozců. Nabízí firmám možnost účinné prezentace 
v zahraničí prostřednictvím technologicky i obsahově unikátního 
on-line Adresáře exportérů. 

Kompletní zápis 
v Adresáři exportérů 
obsahuje

FIREMNí PROFIL
Rozšířené firemní informace včetně • 

loga, kontaktních údajů a odkazu 
na vlastní internetové stránky
Anotace (krátký popis činnosti) • 

v rozsahu 250 znaků
Podrobný popis činnosti firmy • 

v rozsahu 900 znaků
Zařazení do oborů• 

Kontakty na konkrétní osoby; • 

zahraniční zastoupení
Vývozní a zájmová teritoria• 

Ekonomické informace• 

Odkazy na jednotlivé produkty • 

v zápisu

INFORMACE O PRODUKTU 
(PRODUKT)

Název a zařazení výrobku,  • 

výrobkové řady nebo služby
Anotace (krátký popis produktu) • 

v rozsahu 250 znaků
Podrobný popis produktu  • 

v rozsahu 900 znaků
Až 4 obrázky výrobku, služby  • 

nebo realizovaného projektu

CENA BEZ DPH 
(6 jazykových verzí, na 12 měsíců)

Kompletní zápis  
– firemní profil 

– informace o 1 produktu

9 900 Kč

Každý další produkt

2 900 Kč

Více informací: http://exporters.czechtrade.cz

Pokud vás nabídka zaujala, kontaktujte regionálního manažera CzechTrade: 
http://www.czechtrade.cz/kontakty/czechtrade-v-regionech/
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DeSIGn prO eXpOrt

Tradice sama neprodává
Barevná rybka do vany, rozmanité 
„bábovky“ na písek, auta, lodě, bagr, sklu-
zavka… Dělaly a dělají dětem radost již 
více než padesát let. Loni si však vedení 
družstva Směr řeklo, že tradice je sice 
pěkná věc, ale nastal čas vdechnout této 
části produkce čerstvou energii. Proto oslo-
vilo několik designérů a studií a zadalo jim 

návrh nového designu dětského odrážedla. 
Již z prvních skic bylo zřejmé, že nejblíže 
se představám výrobce hraček přiblížilo 
brněnské studio Faktum Design. 

Designér Martin Nečas k tomu dodává: 
„V návrhu jsme se snažili vytvořit uce-
lený systém dílů a spojek tak, abychom 
z nich byli schopni poskládat víc než jen 
odrážedlo, například i bagr, skibob nebo 
šlapadlo. Přitom jsme jednotlivé díly tva-
rovali tak, aby výsledné sestavy působily 
stabilním, ale zároveň i dynamickým 
dojmem.“ 

David John, šéfdesignér studia Faktum 
Design, si na spolupráci s družstvem 
Směr cení možnosti zrealizovat origi-
nální návrh. „Měli jsme štěstí na ote-
vřenost zadavatele novým, netradičním 
řešením,“ říká. 

jAK SE ZRoDILo 
oDRážEDLo 
MoToMoTo
Koncept jako stavebnice
Jak už jsme zmínili, designéři neměli snadný 
úkol. Výrobce měl představu stavebnico-
vého odrážedla a dalších mobilních hraček, 
u kterých by byly použity tytéž díly. Samo 
odrážedlo mělo být bezpečné, kreativní, 
různě velké pro menší i větší děti a navíc 
upoutat svým originálním designem.

Jak říká David John, pro Faktum Design 
bylo výzvou, zda dokáže skloubit dva pro-
tichůdné požadavky v jednom projektu: 
vytvořit koncept, který by dovoloval sesta-
vit z dané sady dílů co nejvíce typů hraček, 
ale zároveň minimalizovat počet dílů, tedy 
navrhnout je tak, aby se daly univerzálně 
používat pro různé aplikace.

A tak vznikly koncepty hned tři. V prv-
ním je použit pouze jeden univerzální 
nosník a spojením šesti kusů vznikne 
velmi robustní a tuhá konstrukce. „Tím, 
že jsme minimalizovali počet dílů, došlo 
k menší variabilitě při sestavování růz-
ných sestav,“ vysvětluje Martin Nečas. 
Druhý koncept se vyznačuje vysoce 
modulárním charakterem. Hlavní díl 
stavebnice je trojúhelníkového tvaru 

Vytvářet hračku je hra, 
ale není to hračka

Studio Faktum Design se vyprofi-
lovalo jako dodavatel komplexních 
řešení v oblasti plastových výrobků, 
přístrojové a zdravotnické techniky 
a aplikací průmyslového designu. 
Poskytuje služby od prvotního 
návrhu designu, celkové koncepce 
a strategie přes konstrukční doku-
mentaci po dodávku prototypů 
nebo vlastních výrobků. 
(Zleva: Iveta Lekešová, David John, 
Martin Nečas)

Znáte pohádku O chytré horákyni? Tak podobný úkol dostalo 
studio Faktum Design od výrobce plastových hraček, družstva 
Směr: Vymyslet odrážedlo, které by nebylo jen odrážedlem. Aby 
z něj šlo sestavit co nejvíce typů hraček, ale dílů bylo co nejméně. 
Aby bylo stabilní, ale působilo lehce…

„Na spolupráci s Faktum Design 
oceňujeme komplexnost přístupu 
k zadání. Studio se snaží nejen o návrh 
samotného tvarování a designu 
výrobku, ale o celkovou podporu při 
vývoji produktu, která zahrnuje také 
přípravu konstrukční dokumentace 
a dodávku prototypů.“
Jan Havlíček, 
vedoucí prodeje v. d. Směr
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a umožňuje sestavit téměř libovolný tvar. 
Vysoká variabilita však s sebou přináší 
nevýhodu v podobě složité konstrukce, 
náročnějšího sestavování a hlavně nižší 
tuhosti. A konečně třetí koncept je zají-
mavý především svým atraktivním, 
dynamickým vzhledem. Má však omeze-
nější modularitu a použitelnost dílů.

Babo, tedy zákazníku, raď
Management družstva Směr si šel pro 
radu, který z konceptů je nejlepší, přímo 
ke kováři. Oslovil cílové zákazníky 
a uživatele – děti, rodiče, učitelky v mateř-
ských školách… Po vyhodnocení velmi 
stručných dotazníků zvítězila překvapivě 
va rianta číslo 2. Děti nejspíš zaujala svým 
hravým charakterem stavebnice a pro 
rodiče pravděpodobně znamenala výhod-
nou investici, jelikož slibovala mnoho 
variant, co se týče počtů sestav.

Přesto nakonec zástupci firmy společně 
s designéry po důkladné analýze vybrali 
pro další vývoj koncept třetí. Jeho nespor-
nou výhodou byl robustní a dynamický 
vzhled, který odpovídal původnímu 
určení hračky. Na základě zákaznické 
ankety však do něj byly zapracovány 
změny, aby se zvýšila univerzálnost dílů, 
a tím i užitná hodnota stavebnice.

David John vzpomíná na tuto fázi vzniku 
hračky: „Po průběžných konzultacích 
dospělo naše studio k řešení se dvěma 
typy hlavních nosníků pro konstrukci těla 
a příslušenství. Sedlo se více přiblížilo 
konceptu jedna, abychom vyhověli různě 
velkým dětem. Kvůli vyšší bezpečnosti 
bylo nutné vytvořit brzdový mechanis-
mus. Naši konstruktéři vyvinuli modul 
třecí brzdy, který je velmi jednoduchý 
a zároveň účinně brzdí. Přepracováno 
bylo také uchycení řízení, které se uká-
zalo jako poddimenzované.“

Radlice jako korba  
nebo lyže
Samostatnou kapitolou byl návrh spo-
jovacích prvků stavebnice, které jsou 
pro výrobek naprosto stěžejní. Faktum 
Design testoval několik druhů spo-
jení. Nakonec se nejlépe osvědčila 
kombinace příčně drážkovaných čepů, 
na které se nasouvají pojistné kroužky. 
Sestavení je tak velmi rychlé a snadné. 
A navíc po doladění vůlí na styčných 
plochách jsou výsledné sestavy i dosta-
tečně pevné.

Během vývoje se studio soustředilo 
hlavně na design odrážedla. Avšak 
jeho tým musel neustále ověřovat, 
jestli úpravy, na kterých pracuje, neo-
mezí další možnosti u jiné varianty 
hračky. Po konstrukci všech potřeb-
ných prvků pro sestavení odrážedla se 
pustil do upřesňování tvarů ostatních 
dílů. Například tzv. multifunkční díl 
je možné použít jako radlici rypadla 
vpředu nebo vzadu, korbu přívěsu či 
jako lyže skibobu.

Co musí vydržet 
prototyp
Funkčnost celého návrhu byla ověřena 
na prototypu v měřítku 1 : 1. Všechny 
díly byly vyrobeny metodou přímého 3D 
tisku – Rapid Prototypingu – metoda SLS. 
Testovalo se skládání jednotlivých dílů, 
jejich celková tuhost a správné dimen-
zování jak z hlediska vizuálního, tak 
mechanického. Designéři se na složeném 
prototypu dokonce svezli a skutečnost, že 
to odrážedlo bez problémů zvládlo, byla 
dobrým předpokladem pro povinné tes-
tování ve zkušebně.

Poslední krůčky
Prototyp obstál a v současné době je 
projekt ve fázi poptávání výroby forem. 
Je jen otázkou času a dořešení ekono-
mických aspektů projektu, kdy se výroba 
rozběhne a první stavebnicová odrážedla 
se objeví v obchodech.

Vedení družstva si od nového pro-
duktu hodně slibuje: „Věříme, že naše 
MotoMoto bude mít u dětí a rodičů 
úspěch. Viděli jsme, s jakým nadšením je 
letos přijali například na mezinárodním 
veletrhu hraček v Norimberku. Máme 
už i objednávky nemalého počtu kusů,“ 
pochvaluje si Jan Havlíček.  

Značka Směr má na trhu více než 
padesátiletou tradici. Pražské 
výrobní družstvo se zaměřuje 
na zpracování plastických hmot. 
Je známé především díky hrač-
kám, ovšem zabývá se také výro-
bou polyetylenových plastových 
fólií, tašek a zakázkovou výrobou 
plastových dílů. V loňském roce se 
zaměřilo na spolupráci s designéry, 
přičemž využilo i službu CzechTrade 
analýza designu. Díky tomu spatřily 
světlo světa stavebnicové hračky, 
které chce Směr letos nabídnout 
nejen českým, ale i evropským 
zákazníkům. 
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Na dotaz odpovídá Václav Šolc, expert 
Komerční banky na Trade Finance.

V souladu s celosvětovým trendem posky-
tování obchodů přes internet nahrazuje 
elektronická komunikace tradiční odesílání 
papírových žádostí, smluv atd. Nejinak je 
tomu i v oblasti Trade Finance, proto banky 
přišly se systémy pro elektronickou komu-
nikaci mezi klientem a bankou při zpraco-
vání bankovních záruk, dokumentárních/
standby akreditivů a dokumentárních inkas 
se vzdáleným přístupem přes internet. 
S těmito aplikacemi získáte on-line přehled 
o veškerých přijatých transakcích, u právě 
probíhajících obchodů možnost realizace 
změny a také aktuální kontrolu nad postu-
pem jejich zpracovávání. V Komerční 
bance tento systém naleznete pod názvem 
TF OnLine.

Přínosy
Naše TF OnLine přináší jednoznačně 
zefektivnění práce, úsporu času i financí. 
Aplikace je pro uživatele nenáročná, logicky 
uspořádaná a má obsáhlou nápovědu. 
Nespornou výhodou je i to, že systém je 
dostupný 24 hodin po celém světě, takže 
po úspěšném jednání v zahraničí může 

obchodní zástupce firmy rovnou zažádat 
o vystavení bankovní záruky za akontační 
platbu ve prospěch svého partnera. Také 
podmínkám zadávací dokumentace růz-
ných výběrových řízení uživatelé TF OnLine 
vyhoví mnohem rychleji a jednodušeji. 

Specialisté Trade Finance poskytují nad-
standardní servis při prvním přihlášení, 
který spočívá v odborné administraci 
a vysvětlení funkčností. Tito specialisté jsou 
k dispozici i zkušeným uživatelům ve všech 
regionech České republiky, jimž kromě 
technické asistence pomohou řešit pří-
padné problémy, vysvětlí vhodné způsoby 

použití nabízených bankovních produktů, 
zkontrolují adekvátnost platebních pod-
mínek, sdělí bankovní postupy a popíší 
způsob stanovení ceny. Tu je pak možno 
zahrnout do plánovaného obchodního 
kontraktu. Banka poskytuje odborné pora-
denství nejen k aplikaci, ale i k vhodnému 
používání produktů financování obchodu. 

Aplikace zdarma 
a bezpečnost
Zřízení i používání aplikace TF OnLine 
jsou bezplatné. Garanci zabezpečeného 
přístupu představuje certifikát na čipové 
kartě, který klienti přímého bankov-
nictví mají již k dispozici. Firmy, které 
čipové karty a čtečky nevlastní, je mohou 
do konce roku získat zdarma. Komunikace 
s bankou probíhá v zabezpečeném režimu 
a je právně platná.

Klienti jsou celkově dobře proškoleni ještě 
před používáním aplikace, ale samozřejmě 
nejsou neomylní. Nejčastěji chybují v tom, 
že svou žádost posílají do banky unáhleně, 
přičemž do ní zapomenou uvést pod-
statné informace nutné pro vystavení třeba 
bankovní záruky. Pak se bohužel nevy-
hneme tomu, že žádost vracíme klientovi 
k doplnění. 

O uživatelích
Aplikace je určena pro všechny podniky 
a firmy, které často využívají bankovní 
záruky a dokumentární platby. Není zde 
tedy žádné odvětvové ani teritoriální ome-
zení. Pro ilustraci uvedu pár příkladů. 
Z odvětvového hlediska TF OnLine využí-
vají nejčastěji stavební firmy pro práci 
s bankovními zárukami pro výběrová 
řízení a za zádržné vydávanými ve pro-
spěch tuzemských partnerů. Druhou 
nejvýznamnější skupinou uživatelů TF 
OnLine jsou velkoobchodní společnosti 
s potravinami, oděvy nebo elektronikou, 
které pro import zejména z asijských zemí 
používají importní dokumentární akredi-
tivy. Naopak nejčastějším exportním teri-
toriem uživatelů produktů Trade Finance 
jsou bývalé státy SNS.

Další otázky či reakce na tento článek můžete 
zaslat na: vaclav_solc@kb.cz.  

Dotaz: Jsme importní společností, většinu 
kontraktů uzavíráme jak se zahraničními,  
tak i tuzemskými partnery. Existuje možnost, 
jak snížit administrativu a časovou náročnost 
práce s různými druhy bankovních záruk 
a dokumentárními akreditivy? 
Václav Dlouhý, majitel společnosti ASTER 

FInAnČnÍ ráDce eXpOrtérA

Usnadněte si život díky on-line 
komunikaci s bankou
V této rubrice vám specialisté Komerční banky pomáhají řešit situace, se kterými 
se v bankovním styku často setkáváte.

„Největší důraz klademe na dokonalé 
zpracování našich pánských oděvů 
a módních doplňků. Profesionální 
přístup pak očekáváme i od své 
banky, a proto jsme jako jedni z prv-
ních využili nabídky KB zprovoznit 
internetovou službu KB TF OnLine, 
která nám zajišťuje velmi rychlé zpra-
cování, změny či proplácení všech 
obchodních případů. Díky inter-
netové aplikaci je možné veškerou 
agendu řídit pohodlně prakticky 
z jakéhokoliv místa na světě, což je 
vzhledem k povaze našeho byznysu 
výhodné. Protože nám banka při-
pravila vzorové texty žádostí o doku-
mentární akreditivy podle jednotli-
vých partnerů, je práce s TF OnLine 
i časově velmi nenáročná.“
Jan Vácha, prokurista společnosti 
Blažek Praha
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5D Ateliér: Mezi 
strojírenstvím a uměním
Vstupujete-li do areálu firmy 5D Ateliér 
ve Velkých Popovicích u Prahy, máte zpo-
čátku dojem, že jste si spletli adresu. Spíše 
než jako v továrně na zpracování kovu to 
zde vypadá jako v luxusní vile s rozlehlou 
zahradou. Dojem je ostatně správný: 
majitel firmy zde skutečně žije se svou 
rodinou, sbírkou historických motocyklů, 
historických strojních zařízení a samo-
zřejmě i s výrobními halami vybavenými 
moderní strojírenskou technikou.

Našli si své místo na trhu
Historie firmy sahá až do roku 1986, kdy 
zakladatel Pavel Doležal obdržel povolení 
MNV v Pyšelích na drobné zámečnické 
práce. Teprve rok 1990 je však začátkem 
skutečného podnikání. V roce 1993 je 
kolaudována nová dílna, přibývají zaměst-
nanci. Majitel firmy si uvědomuje, že jako 
malý živnostník s omezenými zdroji kapi-
tálu se může těžko pustit do konkurenčního 
boje s velkými zavedenými firmami. Hledá 
si proto místo ve specifických tržních seg-
mentech a soustřeďuje se na kvalitu. 

Od roku 2003 investuje do nových výrob-
ních a provozních prostor včetně velkoryse 
dimenzované ateliérové haly na zakázky 
větších rozměrů. Otevřena je roku 2008. 
A mimochodem, stojí skutečně za zhléd-
nutí, protože kombinuje inspiraci indust-
riální architekturou 19. století s výtvarnými 

prvky ve stylu Antoniho Gaudího (rea-
lizovány pochopitelně v kovu). Pečlivost 
a smysl pro detail je vidět na každém kroku, 
včetně designově provedeného nákladního 
výtahu. A aby se v ateliéru dobře pracovalo, 
jsou zde kromě malé „expozice“ historic-
kých motocyklů (majitel preferuje britskou 
značku Raleigh) také umělecké předměty 
a květiny. 

Firma značnou část produkce exportuje. 
Jde zejména o náhradní díly k motocy-
klům různých značek, převážně Harley 
Davidson. Její majitel cestuje často 
do zahraničí, aby navázal nové kon-
takty, protože zákazníci z Německa nebo 
z Británie by do Velkých Popovic sami 
stěží zavítali.

Konkurují kvalitou,  
designem a individuálním 
přístupem
Příklad firmy 5D Ateliér ukazuje, jaká je 
perspektivní cesta pro menší české pod-
niky. Konkurovat cenou je dnes již vylou-
čené tváří v tvář masové produkci z Číny 
a podobných zemí. Kvalita, design a indi-
viduální přístup k zákazníkovi však dokáže 
cenový handicap vyvážit. Česká republika 
již přestává být levnou zemí s nízkými 

mzdami, nehledě na to, že koruna během 
posledních deseti let průměrně posilovala 
vůči euru o 3,2 % ročně. Ani kdybychom 
byli členy eurozóny, tento problém by 
nezanikl, pouze by se přelil do rychlejšího 
růstu objemu peněz v ekonomice, rych-
lejší mzdové inflace atd.

Správně odhadli síly
Z hlediska malých firem obecně není 
hlavním rizikem růst nákladů, jako spíše 
nezvládnutí růstu. Samotný 5D Ateliér 
rostl během necelého čtvrtstoletí postupně, 
přirozeně a nedostal se do stadia nezvlád-
nuté expanze. Mnoho jiných majitelů 
menších firem však přecení své síly, a jeli-
kož jejich hlavní odbornost bývá technická 
(nikoli manažerská či ekonomická), naplá-
nují si příliš růžové zítřky a byznys plány 
z kategorie snů. Tomuto osudu se však  
5D Ateliér dokázal naštěstí vyhnout. 

FOKuS

Proti všem aneb  
Český hospodářský zázrak
Zázrakem je prostý fakt, že vůbec ještě existují malé a střední podniky, tvrdí ekonom 
Pavel Kohout, který prostřednictvím tohoto seriálu představuje některé z nich.

Předmětem podnikání společnosti 
5D Ateliér je výroba přesných dílů 
z kovu v malých i velkých sériích, 
doplňků pro automobilový průmysl, 
nerezových produktů a dílčích kom-
ponentů, přesných varných nátrubků 
apod. Kromě toho nabízí složité ohý-
bání trubek a jiných profilů či klasic-
kou dílenskou výrobu. Firma má zku-
šenosti v oblasti dodávek uměleckého 
slévárenství a dalších uměleckých 
oborů: zámečník, kovář, pasíř, klempíř, 
rytec, kovotlačitel, zlatník.

Pavel Kohout je ředitelem strate-
gie ve společnosti Partners for Life 
Planning. V roce 2009 byl členem 
Národní ekonomické rady vlády 
(NERV). Je uznávaným ekonomem 
a publicistou. Trade Review předsta-
vuje také jeho fotografie.

Fo
to

: P
av

el
 K

oh
ou

t



26          w w w.czechtrade.c z

LOGIStIKA

Z geografického pohledu se jedná o čle-
nitý a hornatý terén, mísí se zde mnoho 
národností a život ovlivňují hluboce 
zakořeněné tradice. Ovšem jsou to také 
moderní administrativní centra, vzrůs-
tající počet výrobních či montážních 
závodů světových značek či kupní síla 
na vzestupu, jež charakterizují tuto jiho-
východní část Evropy. Přijetí Rumunska 
a Bulharska za členy Evropské unie pro-
ces rozvoje tohoto regionu významně 
akcelerovalo. Evropské peníze plynou 
zejména do infrastruktury a lidských 
zdrojů. A výrobci z celého světa zase při-
nesli investice do průmyslu. 

Co trápí exportéry
I když se logistika stala nedílnou součástí 
oživení obchodu s balkánskými zeměmi, 
i dnes je znatelná obava exportérů o bez-
pečnost přepravovaných zásilek a nedů-
věra panuje také v zárukách dodacích 
lhůt. Situaci komplikují různé celní před-
pisy a dovozní či vývozní formality států 
mimo Evropskou unii. Přestože většina 
velkých logistických společností nabízí 
přepravu zásilek na Balkán, kvalita služeb 
a zejména doby doručení se často liší. Také 

ceny jsou různé. Letecké a expresní zásilky 
jsou tradičně nejdražší, v praxi však stále 
převažuje tradiční kamionová přeprava 
a finální distribuce probíhá prostřednic-
tvím lokálních logistických providerů. 
Ve většině případů neexistují každodenní 
pravidelné linky do oblasti Balkánu nebo 
jsou jejich intervaly delší, než by exportéři 
či importéři potřebovali. 

Nové každodenní přímé 
linky na Balkán

Proto společnost DACHSER rozšířila své 
působení na Balkáně a od dubna letošního 
roku zavedla každodenní přímé linky 
do většiny balkánských zemí. Znamená 
to, že i paletové zásilky přepravované 
vlastní sběrnou službou umí doručit 
na Balkán rychle a za rozumnou cenu. 

„Od zavedení přímých denních linek si 
slibujeme vyšší kvalitu a efektivitu naší 
sběrné služby a v neposlední řadě také 
finanční úspory, o které se rádi podě-
líme s našimi zákazníky,“ říká o nových 
linkách na Balkán Jan Polter, obchodní 
a marketingový ředitel společnosti 
DACHSER Czech Republic.

Logistiky na Balkáně se tedy není třeba 
obávat. Jen je dobré sledovat trendy 
a novinky na trhu, které mohou pomoci 
zlepšit kvalitu obchodní výměny se 
zahraničními partnery a přitom odpoví-
dají požadavkům na efektivitu nákladů 
na dopravu. 

DESTINACE BALKÁN: 
   V REKORDNÍM CASE!

DACHSER Czech Republic a.s.
tel.: +420 312 291 842
email: dachser.kladno@dachser.com
www.dachser.cz

adeRevue_110x100.indd   1 26.3.2010   11:38:10

Doprava zboží na Balkán  
bude jednodušší
Balkánský poloostrov je regionem s velkým potenciálem a mnoha protiklady. 
Tradice obchodních stezek, sahající do období před několika stoletími, jej 
předurčuje jako evropskou spojnici mezi západem a jihovýchodem starého 
kontinentu. V moderním logistickém pojetí je Balkán také často označován 
za vstupní bránu pro čínské zboží proudící do Evropy.

Rychlé spojení s Balkánem umožňuje 
společnosti DACHSER koncept tzv. 
Eurohubu v Bratislavě, kde dochází 
k efektivní konsolidaci zásilek podle 
místa určení. Každodenní optimálně 
nataktované linky z celé České repub-
liky na Balkán zaručují dodací lhůty 
v rekordních časech.
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Poptávka  
po pojištění roste
Zájem o pojištění se státní podporou je rok 
od roku výrazně větší, a to jak ze strany 
exportérů, tak i bank, které jejich vývozní 
projekty financují. V loňském roce pojistil 
EGAP rekordních 62 miliard korun vývoz-
ních úvěrů, bankovních záruk a investic 
v zahraničí a výhled do příštích let napo-
vídá, že by tento rekord mohl být brzy 
překonán. Je to tím, že stále více expor-
térů hledá uplatnění i na trzích mimo 
Evropskou unii, a také tím, že čeští expor-
téři v posledních několika letech v řadě 
případů „vyrostli“ ze subdodavatelů zahra-
ničních firem do rolí hlavních dodavatelů 
velkých investičních celků. Svým dílem 
k tomu přispěl i EGAP jako součást kom-
plexní státní podpory exportu. 

Když stát  
podporuje export
Státní podpora exportu je standardním 
nástrojem používaným ke stimulaci eko-
nomiky ve všech vyspělých zemích. Patří 
mezi nejúčinnější protikrizové a prorůs-
tové nástroje s velmi rychlou návratností 
vložených prostředků. To lze dokumentovat 
i na příkladu EGAP, který dosud obdržel 
dotace ze státního rozpočtu do pojistných 

fondů v celkové výši 5,6 miliardy korun. 
Aniž by z těchto dotací bylo cokoliv utra-
ceno, neboť slouží především ke splnění 
požadavků na kapitálovou přiměřenost, 
umožnily dosud pojistit vývozní úvěry 
v celkové hodnotě přesahující 400 miliard 
korun. To znamená, že každá jedna koruna 
ze státního rozpočtu použitá jako vklad 
do pojistných fondů podpořila více než 
70krát vyšší hodnotu vývozních úvěrů. 
Národohospodářský dopad je však díky 
multiplikačnímu efektu pojištění se státní 
podporou ještě vyšší, neboť pojistka EGAP 
kryje zpravidla pouze část hodnoty vývoz-
ního kontraktu, a tak celková hodnota 
vývozu podpořeného pojištěním je vyšší 
než hodnota uzavřených pojistných smluv. 

Nutná změna  
přístupu firem
Dosud se často stávalo, že vývozce poměrně 
dlouho a složitě vyjednával s bankou 
o exportním úvěru, a teprve až když se 
dohodli, obrátil se na EGAP se žádostí 
o pojištění. V takové fázi už byl exportér 
nezřídka v časové tísni a očekával, že když 
už se s bankou konečně na všem domluvil, 
bude pojištění jenom takovou formalitou, 
vyřízenou málem na počkání. Ale tak tomu 
není a ani nemůže být. Tím, kdo na sebe 
v konečném důsledku přebírá téměř celé 
riziko, že zahraniční dlužník jednoho dne 
přestane splácet úvěr, za který od našeho 
exportéra nakoupil zboží nebo služby, je 
EGAP. Přístup naší pojišťovny k analýze 
a zajišťování úvěrových rizik proto nesmí 
být v žádném případě formální. Jinak by 
totiž mohla velmi brzy vyčerpat své pojistné 
fondy na výplaty pojistných plnění a musela 
by přestat pojišťovat se všemi negativními 
dopady nejen na přímé vývozce, ale i na širo-
kou síť jejich domácích subdodavatelů. 

Analýza jednotlivých obchodních případů, 
kterých EGAP ročně pojistí okolo tří set, 
musí být velmi důkladná a podrobná. 
Vyžaduje odpovídající podklady a čas 
a rozhodně ji nelze nahradit analýzou ban-
kovní. Proto bude nyní prakticky u všech 
vývozních projektů nezbytné, aby vývozce 
vstoupil do kontaktu s EGAP ihned, jak-
mile se ukáže, že to bez pojištění se státní 
podporou nepůjde. Jednak se mnohem 
dříve dozví, co všechno po něm budeme 
vyžadovat, jednak umožní, aby paralelně 
s bankovní analýzou mohla probíhat 
analýza projektu z pohledu pojišťovny. 
Všichni zúčastnění tak budou mít více času 
na důkladnou přípravu, která je základem 
budoucího obchodního úspěchu. 

Ubude	zbytečných	nedorozumění	a	stre-
sových situací i pokusů zachránit všechno 
na poslední chvíli politickou přímluvou. 
Vypadá to všechno jednoduše, ale praxe 
je zatím ideálu hodně vzdálená. Čím více 
se mu však bude blížit, tím lépe pro český 
export.  

Každá jedna koruna ze státního roz-
počtu použitá jako vklad do pojist-
ných fondů podpořila více než 70krát 
vyšší hodnotu vývozních úvěrů.

Vývozci, nečekejte s pojištěním  
až na poslední chvíli!

Karel Pleva 
předseda představenstva 
a generální ředitel EGAP

náŠ pArtner

Pro státní úvěrovou pojišťovnu EGAP je v současné době jednou z hlavních 
priorit uspokojit rapidně rostoucí poptávku českých exportérů po pojištěném 
financování. Ve spolupráci s bankami proto přistupuje ke krokům, které zrychlí 
a posílí transparentnost zpracování pojistných rozhodnutí a návazně uzavírání 
pojistných smluv.

EGAP dnes svými pojistnými pro-
dukty pokrývá kompletní spek-
trum potřeb vývozců i jejich 
financujících bank. Kromě pojiš-
tění vývozních dodavatelských 
a odběratelských úvěrů, což jsou 
typické produkty státních úvěro-
vých pojišťoven, nabízí i pojištění 
úvěrů na předexportní financo-
vání výroby a nově i na předex-
portní financování komercializace 
výsledků vědy a výzkumu, pojiš-
tění investic českých podnikatelů 
v zahraničí a rovněž úvěrů na jejich 
financování a také pojištění záruk 
vystavovaných bankami za české 
vývozce. EGAP tak svým pojištěním 
kryje celou škálu rizik, s nimiž se 
vývozce setkává při přípravě a rea-
lizaci vývozního kontraktu.

KOMpLetnÍ nABÍDKA 
pOJIŠtĚnÍ VýVOZu
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InZerce

NAŠIM ČESKÝM A ZAHRANIČNÍM KLIENTŮM VYTVÁŘÍME 
OPTIMÁLNÍ EKONOMICKÉ PODMÍNKY JEJICH SPOLUPRÁCE

Českým firmám a jejich zahraničním partnerům poskytujeme spektrum finančních služeb 
spojených se zahraničním obchodem a investicemi v zahraničí.

JSME TU PRO VÁS JIŽ 15 LET

E X P O R T É R Ů
A  J E J I C H  Z A H R A N I Č N Í C H  P A R T N E R Ů

K O M P L E X N Í  F I N A N Č N Í  O B S L U H A

E X P O R T É R Ů

VELKÝM VÝVOZCŮM:
� Financování vývozu investičních celků a jiných velkých exportních zakázek 

� Projektové financování � Financování vašich investic v zahraničí 
� Produkty Treasury pro klienty banky

MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM:
� Program podpory MSP – vývozce vč. posouzení bonity podniku
� Program podpory MSP – subdodavatel exportéra  
� Produkty Treasury pro klienty banky

ZAHRANIČNÍM DOVOZCŮM ČESKÉ PRODUKCE:
� Bankovní záruky související s českými dodávkami � Přímé vývozní 

odběratelské úvěry � Nepřímé vývozní odběratelské úvěry

BANKÁM, FACTORINGOVÝM SPOLEČNOSTEM:
� Refinanční zdroje pro poskytování exportních úvěrů 
� Financování odkupu pohledávek z vývozních obchodních případů

RÁDI VÁS  UVÍTÁME NA NAŠICH STRÁNKÁCH WWW.CEB.CZ, KDE SE MŮŽETE DOVĚDĚT VÍCE.
Česká exportní banka, a.s., Vodičkova 34, 111 21  Praha 1 
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AKce

AKtuáLnÍ nABÍDKA VZDĚLáVánÍ  
eXpOrtnÍ AKADeMIe cZecHtrADe  
Exportní akademie vám nabízí komplexní exportní vzdělávání – praktické informace 
pro přípravu a úspěšný vstup na zahraniční trhy. 

Vzdělávací akce jsou vedeny kvalifikovanými externími odborníky s dlouhodobými 
zkušenostmi a specialisty centrály i zahraničních kanceláří agentury CzechTrade.

Datum Místo konání Název semináře Kód Cena  
bez DPh

5. 5. 2010 Praha Financování exportu 960 zdarma

5. 5. 2010 Brno Daň z přidané hodnoty v zahraničním obchodě v roce 2010 993 2 200 Kč

6. 5. 2010 Praha Výběrová řízení v projektech Světové banky 995 zdarma

12. 5. 2010 Praha Intrastat 961 1 400 Kč

13. 5. 2010 Ostrava Internet a marketingová komunikace jako podpora exportu 990 2 200 Kč

18. 5. 2010 Praha Obchodní vyjednávání I 
962 4 900 Kč

25. 5. 2010 Praha Obchodní vyjednávání II 

20. 5. 2010 Ostrava Business etiketa a networking 991 2 200 Kč

26. 5. 2010 Praha Self-brand management 963 2 400 Kč

2. 6. 2010 Praha Základy mezinárodního marketingu a marketingová komunikace I
964 4 400 Kč

3. 6. 2010 Praha Základy mezinárodního marketingu a marketingová komunikace II

Semináře CzechTrade nabízí jednoduché a rychlé řešení pro doplnění a rozšíření odborných znalostí a dovedností pracovníků vaší firmy. 

odborné semináře

CzechTrade vám nabízí zdarma e-learningový kurz v anglickém jazyce:  
„How to make a Bid for the World Bank Project“.
V sedmi lekcích vás průvodce kurzu „Johny Smart“ naučí, jak se účastnit výběrových řízení  
Světové banky a jak si vybrat správný tendr, který vás dovede k podání konkurenceschopné nabídky.

e-learningový kurz 
“how to make a Bid for the World Bank Project”

Exportní akademie CzechTrade dále nabízí
Kurz International Trade Specialist – distanční e-learningový studijní program
Hlavní přínosy:
• získáte základy z různých oblastí mezinárodního obchodu;
• zdokonalíte se v anglickém jazyce;
• ITS program vám umožní studovat vlastním tempem a ve vašem volném čase;
• absolventi ITS získají certifikát akreditovaný eBSI, CzechTrade a IMODS, o.p.s.;
• absolventi mohou používat označení „ITS“ v obchodní korespondenci.
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AKce

Více informací naleznete na www.czechtrade.cz/kalendar-akci nebo na www.exportniakademie.cz
Změna termínů vyhrazena.
Ceny jsou uvedeny bez 20 % DPH.

Semináře	agentury	CzechTrade	můžete	financovat	také	prostřednictvím	dotací	z	fondů	EU	(např.	z	programu	
„VZDĚLÁVEJTE SE“). Více informací na www.exportniakademie.cz   
 

Výhody školení na zakázku:

•  obsah a rozsah školení plně odpovídá vašim 

potřebám;

•  můžete proškolit větší počet zaměstnanců  

najednou;

•  školení proběhne přímo ve vaší firmě ve vámi 

zvoleném termínu.

Můžete si vybrat z následujících témat:

• Prezentační dovednosti v češtině i cizích jazycích

• Vystavování na veletrhu

• Obchodní vyjednávání v češtině i cizích jazycích

• Prodejní dovednosti

• Business etiketa a networking

• Efektivní komunikace

•  Cross-culture training – interkulturní specifika 

vybrané země

• Intrastat a Incoterms

• Kontrola zboží dvojího použití

• Marketing a internet marketing (různá témata)

• Brand management

• Financování exportu

• Obchodní operace v mezinárodním obchodě

• Mezinárodní přeprava zboží

• Řízení obchodu a rizik

• Vysílání pracovníků do zahraničí

• Právo v mezinárodním obchodě atd.

Firemní školení na zakázku PoZVáNKA

Nenašli jste téma, o které byste měli zájem?  
Kontaktujte nás.

INTERNET A MARKETINgoVá KoMuNIKACE 

jAKo PoDPoRA EXPoRTu

13. 5. 2010

Program semináře:

•  co je internet marketing, jaké formy existují;

•  jak pracují vyhledávače a jaké je chování 

uživatelů internetu;

•  jaké jsou nejúčinnější metody oslovení 

zákazníků přes internet;

• jak má/nemá vypadat webová prezentace;

• plánování marketingové strategie a taktiky;

•  marketingový komunikační mix pro internet;

• cíle a volba taktiky;

• sociální sítě;

• další komunikační nástroje.

SELF-BRAND MANAgEMENT

26. 5. 2010

Osobní branding je způsob, jak prodat sám sebe 

druhým. Budování osobní značky jde za hranice 

marketingu a public relations. Autentický „osobní  

brand“ představuje cestu k úspěšnějšímu  

profesnímu i osobnímu životu.

Vše, co děláme, a také vše, co se rozhodneme 

nedělat, komunikuje hodnotu a charakter naší 

osobní značky. 

CzechTrade je certifikován dle IQRS – International Quality 
Rating System a dle ISO 9001:2000.
Copyright © CzechTrade, duben 2010

Žádnou část tohoto textu není dovoleno publikovat  
elektronickou, fotografickou nebo záznamovou technikou  
bez písemného souhlasu vydavatele.
Neoznačené články jsou redakční texty.

Příjem inzerce: antecom@antecom.eu
Za obsah inzerce vydavatel neručí.



PREZENTUJTE SE S NÁMI 
NA ZAHRANIČNÍCH VELETRZÍCH

12.–14. 5. 2010 KIHE 2010, Almaty
(zdravotnictví)

Zdravotnictví je prioritní oblastí národního hospodářství Kazachstánu 
s přímou podporou prezidenta a vlády.

Více informací u gestora akce: jana.vapenikova@czechtrade.cz 

12.–15. 5. 2010 VIETNAM MEDI-PHARM 2010, Hanoj 
(zdravotnická zařízení, měřicí a analytické přístroje, 
farmacie – léky, suroviny, doplňky stravy, stroje a zařízení)

Nejtradičnější a největší mezinárodní zdravotnický veletrh.

Více informací u gestora akce: jirina.nevelosova@czechtrade.cz

9.–11. 6. 2010 INTERSOLAR 2010, Mnichov
(energetika a solární technologie)

Největší oborový veletrh na světě v oblasti solárních technologií, 
který poskytuje ideální příležitost pro představení novinek v oboru 
na německém i světových trzích. 

Více informací u gestora akce: vladimir.degtar@czechtrade.cz

21.–25. 6. 2010 NĚFTĚGAZ 2010, Moskva
(ropný a plynárenský průmysl)

Svým rozsahem, zaměřením a obsazením jednoznačně největší 
a nejkvalitnější oborově zaměřená akce pořádaná v Rusku.

Více informací u gestora akce: ivan.kamenik@czechtrade.cz

1.–2. 12. 2010 AEROMART TOULOUSE 2010, Toulouse
(letecký a vesmírný průmysl)

Kontraktační burza AEROMART je organizovaným setkáním mezi subdodavateli 
a zadavateli objednávek v leteckém a vesmírném průmyslu ve Francii.

Více informací u gestora akce: iveta.miskovska@czechtrade.cz

Více informací na 
www.czechtrade.cz/kalendar-akci
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