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III Rusko - obchodní partner

Čtenářům deníku E15 

К читателям газеты Е15 

Z dravím vydání zvláštní přílohy k deníku Е15, která vychází v souvislosti s ukončením osmého zasedání 
Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Ruskou federací 
a Českou republikou, které se konalo v Kazani 28. až 29. listopadu.

Mám-li hodnotit výsledky společné práce za uplynulý rok, mohu s uspokojením poznamenat, že úkoly, vytýčené 
během návštěvy prezidenta Ruské federace v České republice v prosinci roku 2011, se postupně plní. Česko patří 

mezi strategické obchodně-ekonomické partnery Ruska v ob-
lasti střední a východní Evropy, s nimiž budujeme pragmatické 
vzájemně výhodné partnerství.

Chtěl bych zvláště zdůraznit spolupráci v oblasti jaderné 
energetiky. Česko-ruské konsorcium „MIR 1200“, kde je lídrem 
česká společnost Škoda JS, se účastní tendru na výstavbu 
třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Temelín. Řeší 
se otázky společné účasti ruských a českých energetických 
a strojírenských společností na projektech jaderné energetiky 
ve třetích zemích.

Spoléháme na spolupráci s českými výrobci vysoce kvalit-
ního technologického zařízení a poskytovateli služeb s tím, 
aby kvalita naší výroby byla na světové úrovni, odpovídající 
potenciálu Ruska i Česka. Aktivita ruských společností v Česku 
stoupá. Výstavba plynovodu Gazela se blíží ke konci, tento 
plynovod budovaný za účasti ruské společnosti Strojtransgaz, 
spojuje český systém plynovodu s dálkovým plynovodem Nord 
Stream. Podporujeme zájem českých investorů podílet se na 
práci podniků v Ruské federaci.

Ať mají nové vzájemně výhodné projekty zelenou! Vpředve-
čer Vánoc a Nového roku bychom chtěli popřát všem mnoho 
dalších úspěchů, pevné zdraví, štěstí a splněná přání. 

 S.B. Kiseljev, 
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 

Ruské federace v České republice 

Приветствую выпуск специального приложения газеты Е15, которое выходит по итогам восьмого 
заседания Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-
техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Чешской Республикой, состоявшегося 

в г. Казань 28-29 ноября. 
Подводя итоги совместной работы за прошедший год, могу с удовлетворением отметить, что задачи, 

поставленные в ходе визита Президента Российской Федерации в Чешскую Республику в декабре 2011 года, 
продолжают последовательно выполняться. 

Чехия относится к числу стратегических торгово-экономических партнеров России в регионе Центральной и 
Восточной Европы, с которым мы выстраиваем прагматичное взаимовыгодное партнерство.

Особенно хочется отметить сотрудничество в атомной энергетике. Чешско-российский консорциум  
«МИР 1200», лидером которого является чешская компания «Шкода ядерное машиностроение», участвует в 
тендере на строительство 3 и 4 блоков АЭС «Темелин», решаются вопросы совместного участия российских и 
чешских энергетических и машиностроительных компаний в проектах атомной энергетики в страназ третьего мира.

Рассчитываем в целом на сотрудничество с чешскими производителями высокотехнологичного 
оборудования и услуг с тем, чтобы качество нашей продукции выходило на мировой уровень, 
соответствующий потенциалу России и Чехии. 

Возрастает активность российских компаний в Чехии. Близится к завершению строительство газопровода 
«Газелла», сооружаемого с участием российской компании «Стройтрансгаз», который соединит чешскую 
газопроводную систему с магистральным газопроводом «Северный поток». Мы также поддерживаем 
заинтересованность чешских инвесторов в работе их предприятий в Российской Федерации.

Впереди новые взаимовыгодные проекты, и в канун Рождества и Нового года хочется пожелать всем 
дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний!
 С.Б. Киселев,  Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Чешской Республике 

 Přílohu připravili: Anna Uljačenková, Tereza Zavadilová, Anna Vacková, Jan Stolár, Jan Rajchl, Michael Tomeš, Tomáš Stingl

Vnímejme vývoj zahraničních trhů

 Inspirujme domácí výrobce

  Zvolme cestu partnerství 

   Exportujme!

jeden tým,  
        jedna vize
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Příběh porevolučního obchodu 
s Ruskem má dva díly. Po sametové 
revoluci v roce 1989 se Česko nejdřív 
trochu krátkozrace od postsovětské-
ho trhu odvrátilo směrem na Západ. 
Jak ale ekonomika v Evropské unii 
začala čím dál víc zpomalovat, čeští 
vývozci se do Ruské federace začínají 
vracet. Na rozdíl od unie totiž ruské 
hospodářství nepolevuje v růstu. Loni 
i předloni si polepšil HDP Ruska svor-
ně o 4,3 procenta. Pro letošek před-
pokládají odborníci další růst kolem 
3,5 procenta.

Česko-ruský obchod tak v po-
sledních letech polila živá voda. 
Loni se jeho objem meziročně zvedl 
téměř o třetinu a dosáhl 13,3 mili-
ardy dolarů. To je historický rekord. 
Zejména vývoz českého zboží a slu-
žeb do Ruska loni překotně rostl, 
a to o 49 procent na 5,2 miliardy 
dolarů.

„Rusko je v současnosti jedno-
značnou jedničkou v objemu pojiště-
ní, které při vývozu na zahraniční trhy 
českým exportérům poskytujeme,“ 
říká Miroslav Somol, náměstek pojiš-
ťovny EGAP.

„Jako hlavní exportní cíl jmenovalo 
v našem nedávném průzkumu Rusko 
plných 31 procent českých vývozců,“ 
připojuje k tomu Dagmar Kuchtová, 
zástupkyně ředitele Svazu průmyslu 
a dopravy ČR. 

Důvodů, proč zacílit na Rusko, je 
hned několik. Především je to ne-
změrný potenciál této největší země 
světa, který stojí na obrovských zá-
sobách nerostných surovin, rozvět-
veném průmyslu, jenž ovšem potře-
buje nutnou modernizaci, a kupní síle  
143 milionů obyvatel, mezi nimiž při-
bývá multimilionářů lačnících po nej-
luxusnějším zboží.

Mezníkem, který přidal k Rusku jako 
obchodní příležitosti ještě jednu hvěz-
dičku navíc, byl ale především letos 
v srpnu vstup země do Mezinárodní 
obchodní organizace (WTO). Vývozce 
z Česka i dalších zemí unie totiž při 

exportu do Ruska dosud trápila rela-
tivně vysoká cla, všemožné úmorné 
papírování a také drahé a zdlouhavé 
certifikace. To všechno se má teď po 
vstupu do WTO zlepšit.

Moskva? Větší kapitalis-
mus než na Západě

 Vedle zlepšení podmínek pro ex-
portéry přidává lesku Ruské federace 
rostoucí kupní síla obyvatel. To platí 
hlavně pro velkoměsta, jako jsou Pe-
trohrad, Jekaterinburg a především 
hlavní město Moskva. Ta je světem 
sama pro sebe. Mezi 12 miliony 
obyvatel tu žije většina ze zhruba 
stovky ruských dolarových miliardá-
řů. Moskva je už čtvrtým nejdražším 
městem světa. Protože tu sídlí také 
většina ruských firem, formálně je tu 
tvořeno skoro 70 procent HDP celé-
ho Ruska.

Město je tak zářící výkladní skříní 
státu a snaží se potírat stereotyp-
ní představu Ruska jako opožděné 
země plné medvědů a zabahně-
ných zemljanek. „Rusové v Moskvě 
pracují 16 hodin denně, mají dobré 
byznysové obleky, nepijí příliš alko-
hol. Je to dnes větší kapitalismus 
než v mnohých západních zemích,“ 
konstatuje Jan Pelíšek, ředitel ob-
chodní skupiny Rusko ve stavební 
společnosti OHL ŽS, která se podí-
lí na modernizaci ruských železnic. 
„Samozřejmě že na Sibiři je to tro-
chu jinak. Ale to, že sedíte s rus-
kým partnerem na Kamčatce nebo 
ve Vladivostoku, ještě neznamená, 
že před týdnem nebyl na jednání 
v Mnichově. Oni znají evropské ceny 
a poměry,“ připomněl Jan Pelíšek 
na semináři o Rusku, který se konal 
v rámci HSBC grantu na podporu 
exportu.

Rusko se vedle Číny stává díky 
velmi bohaté a velmi náročné vrstvě, 
které se říká „noví Rusové“, nejslib-
nějším trhem pro luxusní zboží, jako 
je designové sklo, drahé oblečení 
a šperky nebo luxusní elektronika.

Černý kůň 
jménem 
Rusko

R ekordních 13,3 miliardy dolarů. Takový byl objem 
česko-ruského obchodu v loňské sezoně, která 
tak byla nejlepším rokem v novodobé historii 

vzájemného obchodu. Český export do Ruska loni meziročně 
vzrostl téměř o polovinu. Čeští vývozci hledají nová odbytiště 
mimo Evropskou unii, kterou trápí krize, a Rusko se stalo 
jednoznačně cílem číslo jedna.

Vede stále strojírenství
Hlavním tahounem českého vý-

vozu nejen do Ruska, ale i do dal-
ších zemí Společenství nezávislých 
států, ale samozřejmě zůstává 
strojírenství, které představuje 
více než dvě třetiny vývozu do to-
hoto teritoria.

Například společnost Bauer Tech-
nics z Tábora získala obří zakázku 
ve zpracovatelském průmyslu. „Jde 
o stavbu prasečí farmy, kontrakt má 
hodnotu 230 milionů eur,“ říká jedna-

Díky vstupu do WTO zmizí některá cla
Cla, která měla ještě loni v průmě-

ru úroveň deseti procent, se Rusko 
smluvně zavázalo při vstupu do WTO 
snížit přinejmenším na 7,8 procen-
ta. Má na to ovšem čas až do roku 
2020. Samozřejmě může jít s tarify 
ještě níž, pokud bude chtít. Například 
u informačních technologií, kde je sou-
časný tarif v průměru 5,4 procenta, 

mají cla zmizet do tří let úplně. Co se 
týče českých výrobků, které do Ruska 
tradičně směřují, i tam bude výrazná 
celní úleva. U osobních automobilů, na 
něž byla dosud uvalena cla až 30 pro-
cent, má úroveň klesnout až někam ke  
12,5 procenta. U televizorů se má dva-
cetiprocentní clo zmenšit až na polo-
vinu. Stejně tak u hraček, kde bylo clo 

dosud 15 procent. U léků má tarif po-
klesnout z deseti na tři až pět procent.

Co se týče byrokracie, mezi prvními 
úlevami by mělo být příští rok zruše-
ní povinnosti získat licence na dovoz 
alkoholických nápojů či farmaceutic-
kých výrobků. Odstraněny mají být 
také sporné železniční poplatky na 
zboží v tranzitu.

Změny ale budou zavedeny pozvol-
na. „Předpokládá se, že to bude trvat 
tak sedm či osm let, než se všechna 
zlepšení slíbená při vstupu do WTO po-
daří Rusku naplnit. Ale bude to změna, 
která udělá z Ruska ještě lepšího ob-
chodního partnera,“ konstatuje Sergey 
Chetverikov, ředitel firemního bankov-
nictví z ruské větve banky HSBC.

Ruská federace
Rozloha: 17 milionů km2

Počet obyvatel: 143 milionů
Hlavní město: Moskva
Měna: rubl (RUB) je asi 0,6 koruny

tel firmy Karel Líkař. Projekt zeměděl-
ského kombinátu vyroste v republice 
Chakásie na Sibiři, jeho stavební část 
zajistí společnost PSG.

Společnosti PBS Energo, kte-
rá vyrábí parní a expanzní turbíny, 

loni právě díky prodejům na ruský 
trh export meziročně vzrostl zhruba 
dvanáctkrát a firma díky tomu tri-
umfovala i v soutěži Exportní cena 
DHL UniCredit. „Přede dvěma lety 
jsme se vrátili na ruský trh, který 

jsme kdysi vyklidili. Předpokládám, 
že tam přeneseme velkou část ob-
chodních aktivit z Číny,“ říká gene-
rální ředitel společnosti Petr Ště-
pán.

Právě energetika je obor, kde bude 
Rusko masivně investovat. „Do dva-
ceti let bude většina ruských elekt-
ráren na hranici životnosti. Na rozvoj 
energetiky padne asi 20 miliard eur. 
Ruský stát si hodlá ponechat mini-
málně 75procentní podíl v přenosové 
soustavě.  >>>

V Moskvě 
roste luxusní 
čtvrť, které se 
říká moskev-
ský Manhat-
tan.
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Ale všechno ostatní – elektrárny, 
dokonce i ty atomové – mohou být 
teoreticky určitou formou předány do 
soukromých rukou,“ říká Natalia Niki-
tina, právnička ze společnosti White 
& Case.

Léky si chtějí Rusové 
začít vyrábět doma

Šance ale čekají i v dalších oborech. 
Jaroslav Klabeneš z české stavební 
společnosti Unistav připomíná, že 
Rusko zaujalo novou strategii ohled-
ně léčiv. „Dokončujeme tam zakázku 
za 36 milionů eur. Je to stavba vý-
robny antibiotik a léků proti rakovině. 
Pomohlo nám, že ruská vláda si spo-
čítala, že se jejich zemi nevyplácí do-
voz drahých léků, na něž vynakládali 
obrovské peníze. Teď tam mají vládní 
projekt na výstavbu výroben léčiv na 
území Ruska,“ vysvětluje Klabeneš.

Dynamický rozvoj Ruska má pří-
jemné i méně příjemné stránky. Mezi 
ty světlé patří například pozvolné 
zlepšování ruského právního prostře-
dí, které dříve nemělo nejlepší pověst. 
„Pokud máte možnost volit mezi rus-
kým soudem a mezinárodní arbitráží, 

záleží na povaze obchodního sporu. 
Jestliže je složitý a komplexní, vol-
te arbitráž. Jestliže jde o relativně 
jednoduchou soudní při – například 
o neuhrazené platby –, můžete se na 
ruský soud obrátit,“ doporučuje práv-
nička Natalia Nikitina.

Výhodou je také vznik speciálních 
zón pro investory. „V Rusku v sou-
časnosti existuje asi 27 speciálních 
ekonomických zón. Ovšem jen někte-
ré z nich jsou výrazně úspěšné. Jsou 
to zejména některé zóny poblíž Mosk-
vy,“ říká Sergey Chetverikov, ředitel 
firemního bankovnictví z ruské větve 
banky HSBC.

Mezi stinné stránky vývoje patří 
z pohledu vývozce rostoucí světová 
konkurence v Rusku a tlak na ceny.  
„Některé malé české firmy mají v hlavě 
ještě pořád tučné marže, které v Rus-
ku inkasovaly v devadesátých letech. 
Ale zisky už dnes nejsou zdaleka tak 
velké,“ podotýká Jan Pelíšek. Podle 
něj je také u větších českých projek-
tů v Rusku problém profinancovat je. 
„Bylo by přínosné, pokud by komerční 
banky financovaly i ty části projektů 
v Rusku, které nejsou pojištěny pojiš-

ťovnou EGAP. V současnosti jdou ban-
ky jen do projektů, které jsou pojiště-
ny třeba z 95 procent. Ale žádoucí je 
v našem oboru, jímž je stavebnictví, by 
bylo i financování projektů pojištěných 
třeba jen ze 60 procent,“ říká Pelíšek 
s tím, že profinancovat a pojistit kon-
trakty v hodnotě kolem 30 milionů eur 
lze relativně dobře, ale výrazně dražší 
zakázky jsou problém. Mezi další úska-
lí patří daně – v Rusku je hodně typů 
daní a jejich systém je složitý.

Celní unie by se teď mohla 
proměnit ve výhodu

Samostatnou kapitolou je pak Celní 
unie, kterou přede dvěma lety uzavřelo 
Rusko s Běloruskem a Kazachstánem. 
Na tu mají exportéři rozporuplné názo-
ry. Nejprve potrápila zejména vývozce, 
kteří prodávali zboží do dvou menších 
zemí unie, protože v nich vzrostla cla 
na vyšší ruskou úroveň. Po letošním 
vstupu Ruska do WTO by ale naopak 
mohla celková úroveň v celé Celní unii 
poklesnout. Její členové také poukazují 
na to, že se výrazně zjednodušují pro-
cedury na hranicích, kdy je zboží odba-
veno jednorázově na první hranici při 

vstupu do celého spojeného prostoru, 
v němž pak už může být plynule pře-
váženo. Ušetří také investoři, kteří mají 
postavenou výrobnu přímo na území 
Ruska, takže do zbylých dvou zemí mo-
hou dovážet zboží bez bariér.  

Sečteno podtrženo, Rusko udě-
lalo několik relativně velkých kroků 
k plnému otevření své ekonomiky 
zahraničním investorům a expor-
térům. Kdo se cítí být skupinou, 
která na vstup do WTO doplatí, to 
jsou naopak ruští středostavovští 
podnikatelé, na které se řítí světo-
vá konkurence. Rusku jako celku se 
ale vrací v devadesátých letech silně 
pošramocené sebevědomí a společ-
ně s jeho rostoucí ekonomickou silou 
je stále víc slyšet i politicky. Platfor-
mou, která se snaží vytvořit určitou 
protiváhu nejvyspělejších západních 
mocností, je klub zemí BRICS, v níž 
se Rusko spojilo s dalšími bouřlivě 
se rozvíjejícími velkými ekonomikami 
– Brazílií, Indií, Čínou a Jižní Afrikou. 
Z téhle silné pětky je ovšem pro čes-
ké vývozce do Ruska nejblíže neje-
nom ve smyslu geografickém.  

Tomáš Stingl

Rusko zdědilo z minulosti těžký průmysl, který 
nutně potřebuje modernizaci. Na snímku je 
metalurgický podnik ve městě Perm.

Цель номер один - Россия
Рекордных 13,3 млрд долларов. 

Таков был объём чешско-
российского торгового оборота в 
минувшем сезоне, который таким 
образом стал самым успешным в 
современной истории взаимных 
торговых отношений. Чешский 
экспорт в Россию в минувшем году 
вырос почти в два раза. Чешские 
экспортёры ищут новые места 
сбыта вне Евросоюза, который 
подвержен кризису, и Россия 
однозначино стала целью номер 
один. Экспорт чешской продукции 
и услуг в Россию в минувшем 
году рос быстро - на 49 %, что 
составило 5,2 млрд долларов 
США. Главным локомотивом 
чешского экспорта, и не только в 
Россию, но и в другие страны СНГ, 
остаётся машиностроение. 

Есть несколько причин, почему 
Россия является целью. В первую 
очередь, это неизмеримый 
потенциал самой большой страны 
мира, в недрах которой лежат 
огромные природные богатства, 
промышленность которой 
сильно разветвлена, но требует 
модернизации, покупательная 
способность населения 
исчисляется 143 млн жителей, 
среди которых растёт число 
мультимиллионеров, жаждущих 
товаров класса люкс.

Ещё одной вехой, которая 
ко всем другим торговым 
возможностям России добавила 
новую звезду, стало вступление 
страны в августе текущего года во 
Всемирную торговую организацию 
(ВТО). Экспортёров из Чехии и 
других стран ЕС при экспорте 
в Россию всегда волновала 
относительно высокая пошлина, 
утомительная бумажная волокита, 
а также дорогая и долгая 
сертификация. Вступление в ВТО 
должно упростить весь процесс. 

Пошлину , которая ещё в 
минувшем году в среднем 
составляла 10%, Россия по 
договору обязалась снизить как 
минимум до 7,8%. Времени у неё 
для этого до 2020 года. 

Кроме улучшения условий 
для экспорта, России придаёт 
лоска и растущая покупательная 
способность населения. Это 
относится, прежде всего, к 
многомиллионным городам, таким 
как Санкт-Петербург, Екатеринбург 
и, конечно, столица страны 
Москва. Россия, таким образом, 
наряду с Китаем становится 
главным рынком сбыта товаров 
класса люкс. Выгоду также можно 
усмотреть и в возникновении 
специальных инвестиционных зон. 

К теневой стороне развития 
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российского рынка, по мнению 
экспортёров, относится растущая 
мировая конкуренция в России и 
давление на цены. Среди других 
препятствий – налоги: в России 
много типов налогов и сложная 
налоговая система. 

Отдельной главой является 
Таможенный союз, который два 
года назад заключили Россия, 
Белоруссия и Казахстан. На 
него у экспортёров разные 
взгляды. Сначала создание союза 

обеспокоило экспортёров, которые 
продавали товары в две меньшие 
страны союза, так как пошлина 
выросла до российского уровня. 
После вступления России в ВТО в 
этом году общий уровень пошлин 
во всем Таможенном союзе мог бы 
снизиться. Члены союза указывают 
на то, что заметно упростятся 
процедуры на границах, когда 
товар при пересечении границы 
союза проходит таможенную 
процедуру лишь единожды.
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Всем знакомое имя «ЛУКОЙЛ»
С момента объединения трёх российских 

нефтедобывающих организаций в компанию 
«ЛУКОЙЛ» прошло чуть более двадцати 
лет. За это время «ЛУКОЙЛ» превратился 
в глобальную нефтегазовую компанию, 
ставшую признанным мировым лидером в 
области нефте- и газодобычи, переработки 
сырья и реализации нефтепродуктов, 
а также развития традиционной и 
альтернативной энергетики. На протяжении 
многих лет в состав акционеров «ЛУКОЙЛ» 
входило государство, однако эта доля 
постепенно уменьшалась, и с 2004 г. 
«ЛУКОЙЛ» стал полностью частной 
компанией, акционерами которой являются 
индивидуальные и институциональные 
инвесторы из разных стран мира, а акции 
компании котируются на фондовых биржах 
в России и в Лондоне. 

Обладая в России ко л о с с а л ь н ы м и 
запасами сырья «ЛУКОЙЛ», тем не менее, 
всегда стремился диверсифицировать свою 
деятельность. В 1998 г. компания впервые 
вышла на зарубежные рынки, получив 
контроль над нефтеперерабатывающим 
заводом - «Петротел» в Румынии. В 2007 г. 

«ЛУКОЙЛ» приобрел у ConocoPhillips 
376 АЗС в Бельгии, Финляндии, Чехии, 
Венгрии, Польше и Словакии. Сегодня 
только в Европе «ЛУКОЙЛ» владеет 
полностью или в долевой собственности 
нефтеперерабатывающими заводами в 
Болгарии, Украине, Румынии, Италии и 
Голландии, а также и более 2,5 тыс. АЗС. 

Успех «ЛУКОЙЛа» на российском и 
международных рынках во многом связан с 
именем его руководителя Вагита Алекперова 
и его команды о п ы т н ы х менеджеров. 
Многие нынешние менеджеры «ЛУКОЙЛа», 
прошли длительные стажировки в 
США, познавая искусство маркетинга и 
менеджмента в этой отрасли. 

В настоящее время межрегиональный 
офис, расположенный в Праге управляет 
розничным бизнесом, включающим более 
460 АЗС в 6 странах Центральной Европы и 
Бенилюкса. 

Компания «ЛУКОЙЛ Чешская 
Республика» управляет деятельностью 
около 60 АЗС в Чехии и в Словакии. В Чехии 
также действует предприятие с участием 
«ЛУКОЙЛа» - компания Lukoil Aviation 
Czech, которая занимается поставками 
топлива для пражского аэропорта имени 
Вацлава Гавела. Хотя доля «ЛУКОЙЛа» в 
общем объёме реализации розничных 
нефтепродуктов на рынке Чехии еще 
не слишком велика, но по показателю 
реализации моторного топлива через одну 
станцию, компания – абсолютный лидер 
рынка, потому что эта цифра практически 
в два раза превышает показатели станций 
конкурентов.

АЗС «ЛУКОЙЛа» в Чехии – это не только 
место, где можно заправить топливом 
автомобиль, но и место отдыха и покупок. 
В магазинах на АЗС «ЛУКОЙЛ» есть и 
пекарни для свежей выпечки, и новые 
кофейные уголки с очень вкусным кофе. В 
рамках новой концепции на АЗС «ЛУКОЙЛ» 
можно будет приобрести товары первого 
потребления, продукты питания и другие 
необходимые вещи.

O I L  C O M P A N Y

LUKOIL 
je zavedená značka 
Společnost LUKOIL je zavede-
nou globální značkou působí-
cí v oblasti těžby ropy i plynu, 
zpracování surovin, prodeje 
ropných produktů a v rozvoji 
tradiční i alternativní energe-
tiky. LUKOIL, vlastnící v Rusku 
obrovské zásoby surovin, ovlá-
dá nebo má podíly v závodech 
na zpracování ropy v Bulhar-
sku, Ukrajině, Rumunsku, Itálii, 
Holandsku a více než 2,5 tisíce 
čerpacích stanic v celé Evropě. 
Z pražské kanceláře se řídí re-
tailový business v šesti zemích 
střední Evropy a Beneluxu. 
V České republice a na Sloven-
sku má LUKOIL na 60 čerpacích 
stanic. Podle ukazatele realiza-
ce motorového paliva na jednu 
stanici je absolutním lídrem na 
trhu. 

lukoil.indd   1 6.12.2012   11:48:05
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Komora slouží podnikatelům

«Перспектива экономического сотрудничества 
России и Чехии – высокие технологии».

В 2012 году исполнилось 90 
лет со дня подписания торгового 
соглашения между Россией и 
Чехией, которое опередило 
установление дипломатических 
отношений. 

Катализатором дальнейшей 
активизации российско-чешских 
отношений стало подписанное 
во время визита Президента 
Российской Федерации Дмитрия 

Медведева в Чешскую Республику 
в декабре 2011  года Совместное 
заявление о партнерстве для 
модернизации. 

В ходе прошедшего 28-29 
ноября в Казани 8-го заседания 
Межправительственной 
комиссии по экономическому, 
промышленному и научно-
техническому сотрудничеству 
между Российской Федерации и 

Чешской Республикой (МПК) был 
подписан перечень приоритетных 
проектов.

Динамично развивается и 
инвестиционная составляющая 
российско-чешских экономических 
отношений.

По российским статистическим 
данным только за первое 
полугодие 2012 г. российские 
компании инвестировали в 

экономику Чехии 113 млн. долл. 
США, а объем накопленных 
инвестиций составил 459 млн. 
долл. США без учета инвестиций 
через европейские дочки и 
оффшорные компании.

А.В. Туров,Торговый 
представитель Российской 

Федерации в Чешской 
Республике

Палата служит предприятиям
Главной задачей Торгово-

промышленной палаты по странам 
СНГ (Палата СНГ) является помощь 
чешским фирмам при поиске 
новых партнёров в Российской 
Федерации и других странах СНГ. 
И хотя палата старается уделять 
внимание всем постсоветским 
субъектам, узловой точкой 
является Российская Федерация. 

В 2012 году Палате СНГ удалось 
подготовить и успешно провести 
для своих партнеров и глав 

Палаты почти четыре десятка 
мероприятий. В общей сложности 
в них приняло участие около 
тысячи представителей чешских 
фирм и столько же их постоянных 
и потенциальных партнёров из 
России. 

Главную задачу Палаты удалось 
выполнять за счёт проведения 
семинаров и конференций в Чехии 
и за границей, торговых дней, 
круглых столов и заграничных 
поездок. Среди тем семинаров 

были, например, условия для 
деятельности чешских фирм, 
коммерческое страхование 
экспортных кредитов, экспортное 
кредитование или даже то, 
как элементарно проверить 
заказчика. Традиционно 
важная роль отводится Бизнес-
дню Российской Федерации, 
который прошёл в сентябре 
в рамках Международной 
машиностроительной выставки в 
Брно.

O bchodně pronik-
nout do Ruské 
federace a dalších 

států regionu pomáhá čes-
kým podnikům Komora pro 
hospodářské styky se Spole-
čenstvím nezávislých států. 
Letos připravila na čtyři 
desítky akcí, mezi nimiž byly 
vzdělávací semináře, kon-
ference i obchodní mise do 
Ruské federace.

Hlavním úkolem Komory pro hos-
podářské styky se Společenstvím 
nezávislých států, speciální obchodní 
komory (Komora SNS) je pomáhat 
českým firmám při vyhledávání nových 
partnerů v Ruské federaci a dalších 
zemích Společenství nezávislých stá-
tů. Jakkoli se komora snaží věnovat 
pozornost všem postsovětským sub-
jektům, stěžejní je Ruská federace. 

Při poohlédnutí za akcemi, které 
pro své členy i další partnery Komora 
SNS v roce 2012 uskutečnila, lze kon-
statovat, že se jich podařilo připravit 
a úspěšně absolvovat bezmála čtyři 
desítky a v souhrnu se jich zúčastnilo 
kolem tisícovky zástupců českých fi-
rem a odpovídající počet jejich stáva-
jících a potenciálních partnerů nejen 
z Ruské federace. 

Jak pojistit úvěr a jak 
prověřit zákazníka

Hlavní úkol Komory se dařilo na-
plňovat prostřednictvím seminářů 
a konferencí doma i v zahraničí, ob-
chodních dnů, kulatých stolů či zahra-
ničních misí.

Mezi témata seminářů patři-
ly například podmínky pro činnost 
českých firem, komerční pojišťování 
exportních úvěrů, exportní financo-
vání nebo to, jak jednoduše prověřit 
zákazníka. 

Tradičně významnou pozici drží Busi-
ness den Ruské federace, který se ko-
nal v září v rámci Mezinárodního stro-
jírenského veletrhu v Brně. Tentokrát 
byl ještě umocněn kvalitní a rozsáhlou 
expozicí ruských firem a možností re-

alizace dvoustranných jednání se zá-
stupci vystavovatelů i dalších zástupců 
podniků, kteří na veletrh přijeli.  

Klíčovým aspektem práce komory je 
to, že se s ní a díky ní dostávají české 
firmy ke svým potenciálním partnerům 
v regionech Ruska, kde se odehrává vý-
znamná část česko-ruského obchodu. 
Vyžaduje to pečlivou přípravu a spolu-
práci s regionálními komorami a vláda-
mi, českým firmám se to však vyplácí.

Tři velké mise za 
podpory ministrů

Rok 2012 a zvláště jeho druhá po-
lovina byl naplněn také řadou podni-

katelských misí. Jen do různých regi-
onů Ruské federace v uplynulém roce 
Komora SNS (ať samostatně nebo ve 
spolupráci se Svazem průmyslu a do-
pravy nebo Hospodářskou komorou) 
připravila a realizovala tři mise. Dva-
krát to byl podnikatelský doprovod 
ministra průmyslu a obchodu Martina 
Kuby a poprvé v historii komory také 
mise s delegací ministerstva země-
dělství, v jejímž čele byl ministr Petr 
Bendl. Kromě toho jsme samozřejmě 
uspořádali podnikatelské mise i do 
dalších zemí SNS, například do Armé-
nie či Ázerbájdžánu. Organizovali jsme 
také setkání s delegacemi ruských re-

gionů a zemí SNS v České republice. 
Komora SNS ve svých aktivitách tr-

vale hledá nové formy pomoci českým 
exportérům směřujícím na východní 
teritoria v souladu s usnesením minu-
lého sněmu a akce zahrnuté do plánu 
pro rok 2013 by měly v tomto tren-
du pokračovat.  V současnosti máme 
naplánovány minimálně tři podnika-
telské mise do ruských regionů a Bu-
siness den Ruské federace v Brně se 
bude konat 8. října 2013.  

František Masopust
Výkonný ředitel Komory pro 

hospodářské styky se zeměmi 
SNS

Komora pořádá 
kromě obchod-
ních setkání 
každoročně 
také Česko - 
ruský ples, kde 
se partneři 
setkávají 
ve slavnos-
tní atmosféře 
pražského 
Žofína

P řes 100 milionů 
dolarů investovali 
ruští podnikatelé 

v Česku jen za první pololetí 
letošního roku. Zároveň 
se Rusko snaží přilákat 
investory na své území 
a zlepšuje proto obchodní 
klima.

V roce 2012 uplynulo 90 let ode 
dne podpisu obchodní dohody mezi 
Ruskem a Českem, která zahájila di-
plomatické vztahy mezi oběma ze-
měmi. Této události jsme věnovali 
zvláštní vydání knihy a vydali jsme 
také pamětní medaili. 

Katalyzátorem další aktivizace rus-
ko-českých vztahů se stalo nedávno 
podepsání Společného prohlášení 
o partnerství pro modernizaci během 
návštěvy Prezidenta Ruské federace 
v České republice v prosinci 2011. 
A během 8. zasedání Mezivládní ko-
mise pro hospodářskou, průmyslovou 
a vědeckotechnickou spolupráci mezi 
Ruskou federací a Českou republi-
kou, které se konalo letos v listopadu 
v Kazani, byl podepsán seznam prio-
ritních projektů.

Velká pozornost je věnována spo-
lupráci v jaderném průmyslu, jehož 
základním principem je aktivní integ-

Rusko zlepšuje podmínky 
pro investory i exportéry

na realizaci společných projektů týka-
jících se modernizace stávajícího zá-
kladního zařízení a infrastruktury, na 
výstavbě nových objektů jak na území 
Ruska – tam jde například o Kurgan-
skou a „Polární“ tepelnou elektrárnu, 
tak i v Česku a ve třetích zemích. 

Dynamicky se rozvíjí také investiční 
složka rusko-českých hospodářských 
vztahů. Podle ruských statistických 
údajů investovaly do české ekonomi-
ky pouze za první pololetí roku 2012 
ruské společnosti částku 113 milionů 
dolarů a objem celkových investic je 
459 milionů dolarů, přičemž nejsou 
zahrnuty investice vynaložené pro-
střednictvím dceřiných a offshoro-
vých společností.

Vláda Ruské federace uvádí do ži-
vota řadu iniciativ směřujících ke zlep-
šení investičního klimatu. V roce 2011 
byl založen a začal pracovat Ruský 
fond přímých investic, který dnes zís-
kává na jeden rubl čtyři rubly od spo-
luinvestorů, a Pojišťovnu pojišťující 
vývozní úvěry a investice EKSAR. Byly 
nastartovány mechanismy zplnomoc-
něných osob pro investice na federál-
ní i regionální úrovni, za aktivní účasti 
obchodního společenství se podrob-
ně zpracovávají cestovní mapy.

A. V. Turov,
obchodní zástupce Ruské 

federace v České republice

race české inženýrské a strojírenské 
základny do technologických procesů 
ruských jaderných projektů. Význam 
rusko-české spolupráce zůstává na-
dále velmi vysoký i v oblasti klasic-
ké energetiky. V lednu 2013 bude 
spuštěna do provozu nová trasa 
plynovodu vedoucí přes území České 
republiky. Jde o dálkový plynovod Ga-

zela budovaný za účasti ruské firmy 
Strojtransgaz.

Dobrou zkušenost udělaly i firmy 
Lukoil Česká republika v oblasti rozvo-
je sítě čerpacích stanic, jakož i české 
firmy Vemex a Gascontrol v případech 
využívání plynových modulů CNG.

V oblasti elektroenergetiky a ener-
goefektivity je Rusko zainteresováno 

V roce 2011 začal pracovat Ruský fond přímých investic, 
připomíná Alexandr Turov.
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Severozápad Ruské federace 
představuje trh o velikosti 11,5 mili-
onu obyvatel, který produkuje zhruba 
deset procent ruského hrubého do-
mácího produktu. Největším městem 
je s pěti miliony obyvatel Petrohrad, 
zvaný též Sankt Peterburg. Ten je 
zároveň druhým největším městem 
Ruska a také čtvrtým největším ev-
ropským městem. V Evropě je větší 
pouze Londýn, Moskva a Paříž.

Vzhledem k tomu, že mocenská elita 
a dnešní vládcové Kremlu jsou většinou 
původem z Petrohradu, tak na svoje 
rodné město nezapomínají. V Petrohra-
du například sídlí Ústavní soud Ruské 
federace, připravuje se stěhování sídla 
největší ruské společnosti GAZPROM. 
Do Petrohradu proudí investice a na 
stavu města je to znát. Kdo navštívil 
Petrohrad před 12 lety, dnes by ho ne-
poznal. Jedná se o moderní metropoli 
se všemi plusy i minusy.

Severozápad je ovšem nejenom Pe-
trohrad, ale dalších deset oblastí. Na 
rozdíl od ostatních Federálních okruhů 
Ruské federace ale nejsou na seve-
rozápadě už další milionová města. 
Velikost většiny místních regionálních 

center se pohybuje v řádech 200 až 
600 tisíc obyvatel. Jedná se například 
o Kaliningrad, Archangelsk, Murmansk, 
Vologdu či Novgorod. V každém je při-
tom regionální vláda a gubernátor, 
který určuje chod a směřování oblasti.

Češi dodají i vozy do 
petrohradského metra

Které české firmy už na severozá-
padě Ruska uspěly? V poslední době 
to byla například firma TS Plzeň, která 
sem dodala hydraulický lis pro volné 
kování. Další úspěch byly nástroje spo-
lečnosti Anaj CZ nebo dodávky parních 
točivých redukcí společnosti G-Team. 

Z připravovaných obchodů lze zmí-
nit například podnik KPB Intra působící 
v oblasti výroby transformátorů, který 
pro lepší obsluhu ruského trhu založil 
dceřinou společnost. K podobnému 
kroku přistoupila firma Tachtech, která 
má v Petrohradě zastoupení. Ve měs-
tě Volchov bude společnost Unistav 
spolu s místní SMU 303 stavět zá-
vod na výrobu hliníkových profilů za 
zhruba 65 milonů eur. Firma G-Team 
dodá do Krásného Oktjabru dvě parní 
turbíny za zhruba sto milionů korun 

Sankt Peterburg: 
Miláček ruské elity
O blast Severozápad a město Sankt Peterburg tvoří desetinu HDP celého Ruska. 

Regionu prospívá i to, že současná mocenská elita pochází právě z tohoto regionu 
a nezapomíná na něj. České firmy sem dodávají parní turbíny, transformátory, 

podílejí se například i na dodávkách vozů pro petrohradské metro.

Северо-Западный федеральный 
округ и город Санкт-Петербург 
создают одну десятую ВВП 
всей России. Региону в развитии 
помогает и то, что это родина 
значительной части првящей 
элиты.

Чешские компании поставляют 
сюда паровые турбины, 
трансформаторы, а также 
участвуют в поставках вагонов для 
санкт-петербургского метро. 

Какие чешские компании 
преуспели на Северо-западе 
России? Это, например, фирма TS 
Plzeň – поставщик гидравлических 
кузнечных прессов.

Успешными оказались поставки 
оборудования компании Anaj CZ 
и поставки паровых редукторов 
компании G-Team.

Готовится сделка предприятия 
KPB Intra, работающего в области 
производства трансформаторов 

Для успешного обслуживания 
российского рынка, компания 
открыла в России дочернее 
предприятие. Подобный шаг 
сделала и компания Tachtech, 
дочерняя фирма которой 
находится в Санкт-Петербурге. В 
городе Волхов чешская компания 
Unistav совместно с местной 
фирмой СМУ-303 будет строить 
завод алюминиевых профилей 
(ВЗАП) стоимостью около 65 млн 

евро. Фирма G-Team организует 
поставку на ТЭЦ «Красный 
октябрь» а Архангельской 
области двух паровых турбин 
стоимостью около 100 млн крон 
и одной турбины за 55 млн крон 
. Компания Škoda Transportation 
совместно с российским партнёром 
выиграла тендер и ведёт 
подготовку к поставкам вагонов 
«Нева» для санкт-петербургской 
подземки.

Санкт-Петербург: любимец русской элиты

torům 60 průmyslových výrobních 
zón. Projektů vhodných pro investice 
je celá řada, například Asociace slé-
várenských podniků nabízí účast čes-
kým firmám v „Technoparku“. Projekt 
by měl být ve formě mezinárodního 
holdingu, který by jasně rozděloval 
a určoval pro členy pravomoci a kom-
petence. Více na www.souzlit.ru.

V dalších oblastech je třeba sledo-
vat místní webové stránky regionálních 
vlád a místních samospráv. Z připravo-
vaných projektů můžeme zmínit napří-
klad připravovanou rekonstrukci místní-
ho letiště v hodnotě 7,8 miliardy rublů. 
Celou řadu dalších zajímavých informací 
je možné nalézt na www.szfo.ru. 

Jak uspět v jednáních?
Univerzální rada pro úspěch v jed-

Pochvalte boršč, vodku a fotbalisty
Při obchodním jednání by se měli čeští podnikatelé raději vyvarovat témat 

v politické rovině: například umístění radaru v Česku, členství v NATO, stav 
demokracie v Rusku, Kavkaz a podobně. Naopak je dobré vyzdvihnout úspěchy 
místních sportovců, klubů například fotbalového týmu Zenit a hokejového SKA 
Petrohrad – většina „pitěrců“ (občanů Petrohradu) jsou patrioti a příznivci 
místních sportovních klubů. Je možné pochválit ruskou kuchyni – například 
boršč – a ocenit kvalitu ruské vodky, určitě se zmínit o tom, jaký je Petrohrad 
krásné město. Tímto lze nastolit na začátku jednání přátelskou atmosféru. Při 
samotném jednání představit firmu, její možnosti, nabízenou produkci, toto 
vše korektně dle nejlepšího svědomí a vědomí. Při jednání o cenách je lepší si 
předpřipravit možnosti opticky větších slev z ceníků. Je třeba počítat s tím, že 
nezřídka jednání končí pozváním do firmy nebo se očekává pozvání na oběd. 

nání neexistuje. Je třeba mít kvalitní 
produkt za dobrou cenu, vyváženou 
obchodní politiku, zabezpečené finan-
cování a pojištění, stejně jako vyřeše-
ny dodací, platební a servisní pod-
mínky. Často se jedná o kombinaci 
mnoha faktorů. Zároveň je ale třeba 
mít i trochu štěstí. V době probíhají-
cí ekonomické krize se ruský trh stal 
jedním z nejvýznamnějších a pro čes-
ké firmy nejperspektivnějších. Určitě 
se nevyplácí ruské partnery podceňo-
vat, protože mají často velmi dobře 
zmapovanou konkurenci. Veškeré 
kontrakty je potřeba podepisovat 
s rozvahou a není od věci smlouvy 
konzultovat s právníky. Dobře po-
depsaná smlouva může v budoucnu 
ušetřit mnoho nepříjemností, času 
a i finančních prostředků.

Ruský trh není vhodný pro začínající 
exportéry. Ne každá česká firma může 
mít plně obsazené exportní odděle-
ní pro všechny trhy. Cílem kanceláře 
CzechTrade je českým firmám dokázat 
a přesvědčit je o tom, že tu nesedí pou-
ze úředníci, ale odborníci a specialisté, 
kteří jsou připraveni 24 hodin pomoci 
i nad rámec pracovních povinností, pro 

které je práce výzvou a koníčkem záro-
veň.  Kancelář mapuje situaci na trhu, 
pracovníci navštěvují konkrétní konané 
akce, místní veletrhy a prezentace.

Rusko je náročný trh, který má ale ob-
rovskou absorpční schopnost kvalitních 
sofistikovaných výrobků a technologií. 
Avšak uspět na ruském trhu bývá během 
na dlouhou vzdálenost. Není jednodu-
chou záležitostí. Některé české firmy se 
bohužel mylně domnívají, že každý ruský 
kontakt, který slibuje velké objemy pro-
dejních možností, obrovské tržní příleži-
tosti, vysoké kontakty v samosprávách 
a na ministerstvech, je ten správný. Bo-
hužel v mnohých případech se stává, že 
jde o pokus vylákat prostředky z firem 
pod záminkou získání konkurenční výho-
dy, upřednostnění produkce firmy či za-
jištění vhodného zadání tendrů. Je proto 
na místě postupovat obezřetně. 

 
Martin Hlavnička,  

CzechTrade Petrohrad
e-mail: petersburg@czechtrade.cz

a jednu turbínu do Archangelské ob-
lasti za 55 milionů korun. Společnost 
Škoda Transportation uspěla v tendru 
společně s místním partnerem a při-
pravuje dodávky vozů Něva do petro-
hradského metra.

Na investory čeká 
60 průmyslových zón

Rusko je obrovský trh. Tomu od-
povídá i množství státních zakázek, 
tendrů a příležitostí pro české firmy. 
Federální státní zakázky jsou v ges-
ci a režii jednotlivých ministerstev. 
V oblasti severozápadu, Petrohradu 
a Leningradské oblasti investiční po-
bídky našeho typu pro střední a men-
ší podnikatelské subjekty nejsou. Kaž-
dý projekt je individuálně posuzován 
a mohou být maximálně úlevy v ceně 
energií, vody nebo spíše technického 
či administrativního rázu.

V zásadě pokud se jedná o strate-
gické technologie, které město zají-
mají, jsou pro ně zakládány průmys-
lové zóny. V současnosti se rozvoj 
Petrohradu orientuje na automobi-
lový průmysl a jejich dodavatele, vý-
robce komponentů, dopravní logisti-
ku a infrastrukturu. Šance pro české 
firmy v oblasti velkých projektů jsou 
spíše v oblasti subdodávek. Výhodou 
je státní podpora financování a ex-
portního zajištění pojištění, kdy české 
firmy mohou uspět díky lepším pod-
mínkám než místní konkurence. Per-
spektivy jsou v oblasti modernizace 
energetiky a strojírenství, stavebnic-
tví a zemědělství v živočišné výrobě. 
Perspektivní je i ekologie a uplatnění 
nanotechnologií. V Petrohradu pod-
poruje investice Agentura pro rozvoj 
a investice Sankt Peterburgu (www.
spbgapi.ru). Je garantem osmi oboro-
vých klastrů. V současné době nabízí 
zmíněná agentura zahraničním inves-

Město je i kul-
turním centrem 

Ruska. Slavné 
muzeum Ermitáž 

opatruje víc 
než tři miliony 

uměleckých děl.

Petrohrad je s pěti miliony obyvatel čtvrtým 
nejlidnatějším městem Evropy.
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Centrální část Ruska, kam patří 
i ruská metropole Moskva, je z po-
hledu zahraničních firem a investorů 
bezpochyby jeden z nejzajímavějších 
regionů. Je to logické, protože v hlav-
ním městě je soustředěna většina pe-
něz, mají zde svá sídla největší firmy, 
sídlí zde centrální instituce. Řečeno 
jednou větou – klíčová rozhodnutí se 
dějí právě v Moskvě.

Ovšem nejen Moskva, ale i dal-
ší města a regiony centrální oblasti 
mají stále poměrně velkou absorpční 
schopnost. Připravuje se zde k reali-
zaci řada významných projektů. K nej-
větším patří například rozšíření ruské 
metropole. Teritorium Moskvy se tak 
zvětší zhruba dvaapůlkrát. Náklady 
na tento projekt budou desítky mili-
ard rublů.

Úspěchy českých firem v centrální 
oblasti, při kterých pomáhala také 
kancelář CzechTrade, jsou různorodé 
jak co do dosažených finančních obje-
mů exportovaného zboží, tak i z hle-
diska jeho komoditního složení. Určitě 
patří mezi zajímavé projekty z posled-
ní doby výstavba farmaceutického 
závodu společnosti Unistav v Lipec-
ké oblasti, modernizace telefonních 
ústředen po celém Rusku společností 

Tesla Karlín, dodávky technologií pro 
živočišnou výrobu společností Bauer 
Tábor a mnohé jiné.

U velkých projektů jsou 
Češi subdodavateli

Projektů, které se připravují k rea-
lizaci a jsou financovány nebo spo-
lufinancovány ze státního rozpočtu, 
jsou tisíce. Dle ruského zákonodárství 
musí všichni účastníci těchto projektů 
projít přes výběrová řízení. Informace 
o nich je možné najít na webových 
stránkách jednotlivých ministerstev, 
institucí a firem nebo na centrálním 
webu výběrových řízení http://www.
gostorgi.ru/.

 Obecně však platí, že při realizaci 
velkých projektů se české firmy vět-
šinou zapojují jako subdodavatelé, 
u menších projektů jako generální 
dodavatelé. Z hlediska našeho ex-
portu jsou pro české firmy beze-
sporu zajímavé především projekty 
v oblasti modernizací strojírenských 
podniků, výstavby generujících kapa-
cit – elektráren, stavebnictví, země-
dělské výroby – dodávky technologií 
pro živočišnou výrobu, modernizace 
dopravní infrastruktury a mnohé dal-
ší. 

Moskva: Metropole 
se má víc než dvojnásobně zvětšit

Москва: Столица расширится более чем в два раза
Екатеринбург: здесь ездят 
480 чешских трамваев

Центральная часть России, к 
которой относится российская 
столица Москва, с точки 
зрения иностранных фирм 
и инвесторов без сомнения 
- один из самых интересных 
регионов. Это логично, потому 
что в столице сосредоточено 
большинство денежных средств, 
здесь находятся офисы самых 

крупных фирм и все центральные 
учреждения. Попросту говоря – 
ключевые решения принимаются 
именно в Москве.

Успехи чешских фирм в 
Центральном федеральном 
округе, которым способствовала 
и организация «Чектрейд» 
(CzechTrade), разнородны, как в 
области достигнутых финансовых 

объёмов экспортируемых товаров, 
так и с точки зрения его товарной 
составляющей. Среди интересных 
проектов последнего времени 
надо отметить строительство 
фирмой «Унистав» (Unistav) 
фармацевтического завода в 
Липецкой области, модернизацию 
телефонных станций по всей 
России, проведённую компанией 

«Тесла Карлин» (Tesla Karlín), 
поставки фирмой «Бауер Техникс 
Табор» (Bauer TechnicsTábor) 
технологий для животноводства и 
многие другие. Как правило, при 
реализации крупных проектов 
чешские фирмы в большинстве 
случаев подключаются как 
субпоставщики, реже – как 
генеральные поставщики. 

В Свердловской области 
и ещё дальше, на Востоке 
Сибири, находится много 
промышленных объектов, 
куда в прошлом были 
экспортированы не только 
станки, но и трамваи, другие 
транспортные средства, 
горно-шахтное оборудование 
и оборудование для 
электростанций. Сегодня 

все это необходимо 
реконструировать или заменить 
на новое, так как старые 
станки и оборудование, 
потребляют слишком много 
энергии. Это  путь для малых и 
средних фирм, которые могли 
бы поставлять сюда запчасти. 

В Екатеринбурге ездят более 
480 чешских трамваев, которым, 
как правило, от 20 до 40 лет.. 

От чешской стороны требуется 
сервисное обслуживание и 
запасные части, но процесс 
тормозит из-за сложностей с 
финансированием с российской 
стороны. 

Также в недрах земли 
Свердловской области можно 
нати практически все элементы 
периодической системы 
Менделеева. 

D esítky miliard rublů bude stát velkolepý projekt 
zvětšení ruského hlavního města Moskvy, které má 
vyrůst na téměř 2,5násobek současné velikosti. Je 

to jen jedna z mnoha příležitostí, které čekají v centrálních 
oblastech Ruska.

Světová konkurence se 
tlačí na východ

Některé firmy se bohužel mylně 
domnívají, že když jim obchod skvěle 
funguje na západ od českých hranic, 
musí to být stejné i na východě. Bo-
hužel v mnohých případech je tomu 
přesně naopak. Proto doporučujme 
zjistit si prostřednictvím zástupců 
státních institucí, ale i soukromých 
firem, které v teritoriu dlouhodobě 

působí, důležité informace o situaci 
a možnostech na trhu předem, než se 
podniknou mnohdy nevratné kroky. 

 

Štěpán Jílek, 
CzechTrade Moskva

e-mail: moscow@czechtrade.cz

Moskva je v současnosti už čtvrtým nejdražším městem světa.

Rozvětvený průmysl 
ve Sverdlovské oblasti 

potřebuje modernizovat.

Sverdlovská oblast 
a její správní město 
Jekaterinburg pod 

pohořím Ural patří k dalším 
oblastem, kam míří české 
firmy. Region má obrovské 
nerostné bohatství 
a rozvětvený průmysl, který 
chce nyní zmodernizovat. 
I Jekaterinburg chystá velké 
investice, protože kandiduje 
na pořadatelství Světové 
výstavy v roce 2020.

V Rusku – ve Sverdlovské oblasti 
a dále na východě na Sibiři – se nachází 
mnoho průmyslových objektů, kam byly 
v minulosti vyváženy nejen obráběcí 
stroje, ale i tramvaje, dopravní prostřed-
ky, zařízení důlní techniky i zařízení pro 
elektrárny. To vše je potřeba rekonstru-
ovat nebo obměnit novými zařízeními. 
Jsou zde zastaralé stroje a zařízení, kte-
ré mají vysokou spotřebu energie. Toto 
je i cesta pro malé a střední firmy, které 
by mohly dodávat náhradní díly. 

Velkou konkurencí našim tramvajím 
v současné době je například nadná-
rodní firma Bombardier. V Jekate-
rinburgu jezdí více než 480 českých 
tramvají, požadují z české strany 
servis a náhradní díly, ale brzdou je 
financování z ruské strany. Tramvaje 
i autobusy jsou obvykle staré 20 až 

Jekaterinburg: 
Jezdí tu 480 českých tramvají

40 let. Zásadní změny by měly nastat 
v souvislosti s organizací Světové vý-
stavy v roce 2020, kdy Jekaterinburg 
kandiduje na pořadatelské město.

Průmyslově silný region je celá 
Sverdlovská oblast, jejímž je Jeka-
terinburg správním centrem. V regi-
onu se nacházejí pod zemí prakticky 
všechny prvky Mendělejevovy tabul-
ky. Jsou zde i nevyužívaná naleziště, 
která se dosud nevyrovnala se státní 
regulací a nedostatečnou ochranou 
duševního vlastnictví. Silně se tu roz-
víjí i oblast zdravotnictví. Je zde řada 
státních a soukromých klinik. Dostat 
se do státních klinik se zahraničními 
přístroji je velmi složité. Tendry jsou 
prostřednictvím ministerstva zdra-
votnictví obtížně prosaditelné. Fede-

rální prostředky jsou ale uvolňovány 
do oboru nanotechnologií na nové 
technologie. Ruská strana navrhuje 
různé projekty, které se velmi složitě 
realizují, procházejí neustálými změ-
nami a úpravami. Je to velice složitá 
cesta na delší čas jen pro trpělivé. 
Ale kdo vydrží, získá. 

Z Ruska mizí peníze do zahraničí – 
je to šance pro české investory?

V poslední době z Ruska odtekla 
část kapitálu do zahraničí. Oznámi-
la to ruská centrální banka. Ruské 
podniky se obávají druhé vlny krize 
a investoři ze zahraničí si uvědomují 
nepříznivé investiční klima. Kapitál, 
který by měl být investován, leží na 
zahraničních kontech. 

V předvolební kampani sice pro-

hlásil kandidát na prezidenta Vladimir 
Putin, že Ruská federace by se měla 
orientovat na východ – například více 
spolupracovat s Čínou. Pro české pod-
nikatele to určitě není nijak povzbudivá 
zpráva. Poznámka prezidenta Putina 
ale spíš patřila ruským podnikatelům. 
České firmy již působí v této části Rus-
ké federace a nemají přílišné obavy, že 
by je vystřídali čínští dodavatelé, pro-
tože rozhoduje hlavně kvalita projektů 
a tradiční kontakty. 

Jana Brzoňová, CzechTrade 
Jekaterinburg

yekaterinburg@czechtrade.cz
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E nergetická společnost ČEZ před několika dny oficiálně požádala o povolení na stavbu 
dvou nových bloků v Jaderné elektrárně Temelín. Náklady se odhadují na 200 až 
300 miliard korun. Všichni zájemci o tento kontrakt slibují, že zhruba dvě třetiny 

z toho připadnou českým firmám. 

Dostavba Temelína? Pro české firmy 
až 175 miliard, slibuje MIR. 1200 

Po pěti letech přípravných prací 
zažádala na konci listopadu elektrá-
renská společnost ČEZ o povolení pro 
stavbu dvou nových jaderných bloků 
v Temelíně. Státnímu úřadu pro jader-
nou bezpečnost předala k posouzení 
podrobnou bezpečnostní zprávu, kte-
rá má přes 830 stran a podílelo se na 
ní 35 odborníků.  

Stavba třetího a čtvrtého bloku 
v Temelíně má být hotova nejpozději 
v roce 2025. Náklady jsou plánovány 
na úrovni 200 až 300 miliard korun. 
Do tendru o tuto zakázku se již dříve 
přihlásili tři zájemci. Americko-japon-
ská společnost Westinghouse, česko-
ruské konsorcium MIR.1200 a fran-
couzská Areva. Právě tu ale ČEZ 
vyřadil ze soutěže, protože Francouzi 
údajně nesplnili kritéria tendru. Areva 
se ale odvolala k Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže a domáhá se 
návratu do výběrového řízení.  

ČEZ zatím pokračuje v jednání se 
zbývajícími dvěma uchazeči. Konsorci-
um MIR.1200 přitom na konci listopadu 
veřejně přislíbilo, že v případě vítězství 
v tendru získají české firmy zakázky za 
150 až 175 miliard korun. Vysoké za-

bude využívat stejný reaktor, v případě 
MIR.1200 tedy typ VVER-1200. Ten se 
v současnosti testuje například v elek-
trárně v ruské Novovoroněži.  

Ministr průmyslu a obchodu Martin 
Kuba při nedávné návštěvě ruské Ka-
zaně zdůraznil, že klíčové bude právě 
zapojení českého průmyslu. „Za sebe 
všem říkám, že jedním z klíčových pa-
rametrů bude podíl českých firem na 
dodávkách,“ konstatoval Kuba. Prezi-
dent Václav Klaus při loňské návštěvě 
ruského protějšku Dmitrije Medvedě-
va uvedl, že z uchazečů o dostavbu 
Temelína nabízejí relativně nejvyšší 
podíl možnosti spoluúčasti českých 
firem na dodávkách právě Rusové. 

Za svého hráče ale mocně lobbují 
i Američané. Při návštěvě Prahy před 
několika dny řekla americká minis-
tryně zahraničí Hillary Clintonová, 
že Westinghouse nabízí v tendru na 
dostavbu Jaderné elektrárny Temelín 
nejspolehlivější technologii a nejlepší 
bezpečnostní záruky. 

Právě bezpečnost jaderných elekt-
ráren je dvojnásob pečlivě sledována 
po loňské katastrofě v japonské ja-
derné elektrárně Fukušima. Temelín je 
prvním velkým tendrem po této kata-
strofě, která přiměla například Němec-
ko oznámit útlum jaderné energetiky 
jako takové. Rozhodnutí o vítězi ten-
dru na Temelín by mělo padnout příští 
rok.  Tomáš Stingl

pojení českých firem na úrovni kolem 
70 procent slibovali od začátku tendru 
všichni jeho účastníci, podepsali kvůli 
tomu předběžné smlouvy s význam-
nými českými průmyslovými podniky. 
Začátkem prosince navýšilo konsorci-
um svou nabídku zajištěné participace 
českých firem na 75 procent. Ve svém 
dodavatelském řetezci jmenuje na 350 
českých partnerů.

V konsorciu MIR.1200 je za českou 
stranu společnost Škoda JS, která je 
také oficiálním líderem konsorcia,  za 
ruské firmy jsou to Atomstrojexport 
a Gidropress ze skupiny Rosatom. 
Konsorcium uvádí, že díky dodáv-
kám, které by pro elektrárnu zajiš-

ťovaly české podniky, by v České re-
publice vzniklo až 10 tisíc pracovních 
příležitostí. Podle ruských zkušenos-
tí přitom garantuje každé pracovní 
místo ještě šest až osm míst v dal-
ších navazujících sektorech. Součás-
tí dohod, které již Rosatom uzavřel 
s českými podniky, je také to, že  se 
čeští dodavatelé s ruskými partnery 
budou bez ohledu na výsledek tend-
ru podílet na dodávkách pro jaderné 
elektrárny, které stavějí Rusové jinde 
ve světě. 

ČEZ v podmínkách tendru vyžaduje, 
aby byla před plnou platností případné 
smlouvy s dodavatelem plně zprovoz-
něna jinde ve světě elektrárna, která 

В конце ноября, после 
пятилетних подготовительных 
работ, энергетическая компания 
ЧЭЗ подала заявку на достройку 
двух новых атомных блоков АЭС 
Темелин. Компания передала на 
обсуждение Государственному 
комитету по атомной 
безопасности подробный отчёт о 
безопасности на более чем 830 
страницах.

Строительство третьего и 
четвёртого блока АЭС Темелин 
должно быть окончено не 
позже 2025 года. Планируемые 
затраты – 200-300 млрд крон. 
На участие в тендере на этот 
заказ претендовало трое 
желающих: Американо-японская 
компания Westinghouse, чешско-
российский консорциум MIR 1200 
и французская компания Areva. 

Последнюю ЧЭЗ исключил из 
конкурса, потому что французы 
якобы не соответствовали 
критериям тендера. Areva подала 
жалобу в Антимонопольный 
комитет и добивается своего 
возвращения в тендер. 

Консорциум MIR 1200 в конце 
ноября публично пообещал, 
что в случае своей победы 
в тендере, чешские фирмы 

получат заказы стоимостью 
150-175 млрд крон. За своего 
игрока мощно лоббируют и 
американцы. Американская 
министр иностранных дел Хилари 
Клинтон во время своего визита 
в Прагу сказала, что Westing-
house предлагает в тендере на 
достройку Темелина надёжные 
технологии и наилучшие гарантии 
безопасности. 

Достройка Темелина? Чешским фирмам – 
175 млрд, обещает MIR 1200

Rozhodnutí, 
kdo bude 
stavět další 
bloky Jaderné 
elektrárny 
Temelín, má 
padnout už 
příští rok.

Během 16 let práce získala PČRB 
velkou zkušenost v oblasti bankovní 
obsluhy zahraničně ekonomické čin-
nosti a financování zahraničně ob-
chodních vztahů mezi Ruskem a Čes-
kou republikou a na území Evropské 
unie. V roce 2008 se První česko-rus-
ká banka stala první a zatím jedinou 
ruskou bankou, která obdržela licenci 
na bankovní činnost v  Evropské unii.

V dubnu 2009 byla založena dce-
řiná banka PČRB – Evropsko-ruská 
banka (ERB). Její otevření a vytvoření 
na území EU bankovní skupiny PČRB 
– ERB umožnilo vypracovat optimální 
mechanismy k získávání prostředků 
na ruském a mezinárodním trhu, vy-
tvořit flexibilní konkurenční podmínky 
obsluhy zahraničně obchodních ope-
rací a taktéž nabízet klientům ban-
kovní produkty určené pro komplexní 
obsluhu českých a ruských společ-
ností, které se účastní obchodně 
ekonomických vztahů mezi Ruskem 
a Českem.

Prioritními směry 
rozvoje bank jsou:

»  obsluha zahraničně obchodních 
operací se zeměmi východní 
a střední Evropy

»  zapojení finančních institucí ev-
ropských zemí vystupujících v roli 
strategických partnerů, kteří se 
specializují na bonusovém úvě-
rování exportních firem a jejich 
partnerů

»  navázání strategické spolupráce 
se státními společnostmi evrop-
ských států, které realizují pojiš-
tění rizik, spojených s exportními 
operacemi;

»  další zvyšování kvality poskyto-
vání služeb cestou zdokonalová-
ní bankovních technologií a byz-
nys – procesů

»  budování dlouhodobých vztahů 
s klienty, založených na vzájem-
ně výhodné spolupráci.

Mezi největší projekty zahraničně 
obchodního financování, realizované 
s účastí PČRB v  posledních letech 
lze zařadit:

1. Financování výstavby moderního 
skladového komplexu třídy A v Mosk-
vě s účastí ruské společnosti Logo-
ART a české společnosti Vítkovice. 
Celková plocha budovaného kom-
plexu, který se skládá ze skladových 
prostor a bloku s kancelářemi a byty, 
převyšuje 25 tisíc metrů čtverečních. 

První ruská banka v Evropské unii
První česko-ruská banka (PČRB) byla založena 

v roce 1996 pro obsluhu zahraničního obchodu 
a investičních projektů Ruské federace v České 

republice a poskytování bankovních služeb společnostem, 
které se podílí na česko-ruských zahraničně obchodních 
vztazích, stejně jako ruským podnikům a organizacím, 
v nichž má český kapitál podíl.

Úvěr PČRB byl poskytnut Českou ex-
portní bankou s použitím pojistného 
krytí české Exportní garanční pojišťo-
vací společnosti EGAP.

2. Financování rekonstrukce dí-
lerského centra společnosti General 
motors SNSv Moskvě s účastí rus-
ké firmy Společnost Stankonormal 
a české společnosti Průmyslové sta-
vitelství Brno. Celková plocha centra 
činí 5 100 metrů čtverečních. Úvěrové 
prostředky PČRB poskytla Komerční 
banka Praha s použitím pojistného 
krytí české Exportní garanční pojišťo-
vací společnosti EGAP.

3. Financování výstavby poly-
funkčního obchodně administrativní-
ho centra se zábavnou zónou, mno-
hopatrovým parkingem a servisními 
prostory v Adlerském obvodu města 
Soči s účastí ruské společnosti ER Se-

ven Group a české společnosti P.S.J.,. 
Celková plocha obchodního komplexu 
a byznys-centra činí více než 41 tisíc 
metrů čtverečních. Financování pro-
jektu zajišťuje PČRB společně s čes-
kou PPF bankou a s použitím pojist-
ného krytí české Exportní garanční 
pojišťovací společnosti EGAP.

První česko-ruská banka a Evrop-
sko-ruská banka se tradičně podílí 
na rozvoji nejen ekonomických, ale 
také kulturních vztahů mezi Ruskem 
a Českou republikou. V průběhu let 
banky sponzorovaly řadu významných 
kulturních událostí, mimo jiné hosto-
vání Velkého symfonického orchestru 
P.I.Čajkovského vedeného uměleckým 
vedoucím a šéfdirigentem Vladimirem 
Fedosejevem, které se konalo v tom-
to roce.

Банк был основан в 1996 
году в целях обслуживания 
внешнеторгового оборота 
и инвестиционных проектов 
Российской Федерации 
и Чешской Республики и 
предоставления банковских 
услуг компаниям – участникам 
российско-чешских 
внешнеэкономических связей, а 

также российским предприятиям 
и организациям, созданным с 
участием чешского капитала.

За 16 лет работы ПЧРБ 
накопил большой опыт в 
банковском сопровождении 
внешнеэкономической 
деятельности и финансировании 
внешнеторговых отношений между 
Россией и Чехией и на территории 

Европейского Союза. 
В 2008 году ПЕРВЫЙ 

ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК 
стал первым и единственным 
российским банком, 
получившим лицензию на 
осуществление банковской 
деятельности в зоне Евросоюза. 

На сегодняшний день ПЕРВЫЙ 
ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК 

И ЕВРОПЕЙСКО-РОССИЙСКИЙ 
БАНК являются полноправными 
партнерами, предоставляющими 
на территории России и Чехии 
универсальные продукты для 
комплексного обслуживания 
чешских и российских компаний, 
участвующих в торгово-
экономических отношениях между 
Чехией и Россией.

ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК



XVI/XVII Rusko - obchodní partner

Název společnosti Rosatom je 
v České republice vyslovován zejmé-
na v souvislosti s  „tendrem století“, 
tedy s dostavbou jaderné elektrárny 
v Temelíně. A to proto, že dvě dce-
řiné společnosti této korporace – 
Atomstrojexport a OKB Gidropress – 
se ucházejí o získání této zakázky jako 
členové konsorcia MIR.1200, které 
vede česká společnost Škoda JS. 

Rosatom je ovšem gigant, do jehož 
portfolia patří přibližně 250 subjek-
tů od předních výzkumných institucí, 
projekčních středisek, která projektují 
jaderná zařízení, přes strojírenské zá-
vody na výrobu komponentů pro ener-
getická zařízení, společnosti vyrábějící 
elektřinu, firmy poskytující služby pro 
provoz jaderných zařízení a jejich mo-
dernizaci, výroba přístrojů a prostřed-

ků pro nukleární medicínu, výrobu 
kompozitních materiálů po obchodní 
společnosti. Skupina má 270 tisíc za-
městnanců. Rosatom také například 
provozuje jedinou flotilu atomových 
ledoborců na světě, je jedničkou ve 
vývoji jaderných reaktorů čtvrté gene-
race, tedy technologie budoucnosti, je 
světovým lídrem v oblasti obohacová-
ní uranu a výstavbě nových jaderných 
elektráren. Je jedinou společností na 
světě, která pokrývá kompletní výrob-
ní cyklus jaderných zařízení. 

Rosatom je na druhém místě ve svě-
tě v zásobách uranu a na pátém v je-
jich těžbě. Je to čtvrtý největší výrob-
ce elektrické energie z jádra na světě, 
ovládá 40 procent trhu obohacování 
uranu a 17 procent segmentu výroby 
jaderného paliva. V současné době 

pracuje na 28 projektech jaderných re-
aktorů jak v Rusku, tak zejména na za-
hraničních trzích. Aktivní je ve více než 
40 zemích na pěti kontinentech a své 
obchodní aktivity neustále rozšiřuje. 

Rosatom je v rámci Ruska v popře-
dí úsilí o vybudování inovativní ekono-
miky a byl oceněn titulem nejprogre-
sivnější státní společnost v oblasti 
inovací pro rok 2012. Největší úsilí se 
soustřeďuje na tři inovativní oblasti: 
inovativní techniku pro úpravu vody, 
vývoj nových izotopů pro medicínské 
účely a supravodiče.

Letos 2,5 miliardy 
pro české firmy

Rosatom velmi úzce spolupracuje 
s českými firmami. Jen v roce 2012 
od svých českých partnerů nakoupil 

Rosatom: inovace jako 
akcelerátor byznysu
R uská společnost Rosatom zdaleka není zaměřena jen na jadernou energetiku. Dnes 

je nadnárodním kolosem, který zahrnuje na 250 podniků, dává práci 270 tisícům 
zaměstnanců a podílí se například i na vývoji léků či vesmírných technologií. 

výrobky celkem za více než 2,5 miliar-
dy korun. Pravidelně nakupuje desítky 
typů ventilů a čerpadel od českých 
firem. Ty velmi úspěšně také dodaly 
na projekty v Rusku komponenty se-
kundárního okruhu nebo chlazení elek-
tráren. Stovky kamionů vyjely z České 
republiky naložené kabely pro systémy 
kontroly a řízení jaderných bloků. Ro-
satom realizuje projekty v zemích, kte-
ré patří mezi ty, jež jako prioritní defi-
nuje aktuální Exportní strategie České 
republiky, jako je Čína, Indie, Turecko, 
Vietnam a samozřejmě Rusko.

Proto zapojení českých firem do 
dodavatelského řetězce Rosatomu 
znamená velmi slibnou spolupráci pro 
obě strany. Rosatom pro 28 reakto-
rů, které realizuje po celém světě, 
plánuje do roku 2030 nakoupit vyba-
vení a služby v celkové hodnotě ko-
lem 300 miliard dolarů, tedy přibližně 
šest bilionů korun. Rosatom buduje 
jaderné elektrárny v Evropě a v Asii, 
zajímá se o projekty na dalších konti-
nentech, a tudíž diverzifikuje i výrob-
ní kapacity jak pro stávající, tak pro 
plánovaný program výstavby. Spo-
lečnost ve svých strategických plá-
nech počítá až s 80 bloky v různých 
fázích realizace v roce 2030. České 
a slovenské společnosti mají díky své 
profesionalitě a vysoké kvalitě vý-
robků příležitost získat značný podíl 
z těchto zakázek a navíc teritoriálně 
diverzifikovat svůj vývoz. 

Silná sestava 
Dodávky českých společností pro 

skupinu Rosatom se realizují přede-
vším prostřednictvím jeho divize ja-
derného inženýrství. Její jádro tvoří 
holding Atomenergomaš, který vznikl 
v roce 2006. Spadá pod něj například 
výroba parogenerátorů a tepelných 
výměníků pro elektrárny nebo také  
joint-venture založený s předním 
francouzským výrobcem turbín Al-
stom, který nese název Alstom-Ato-
menergomaš a vyrábí nízkootáčkové 
turbíny. Holding zahrnuje také dvě 
české společnosti – výrobce armatur 
Arako z Opavy a Chladicí věže Praha, 
která – jak už z názvu vyplývá – vyrá-
bí komponenty pro chlazení elektrá-
ren. Atomenergomaš má i velmi silné 
vědecko-výzkumné zázemí. 

Součástí Rosatomu je také spo-
lečnost TVEL, světový lídr v oblasti 
výroby jaderného paliva, jehož pro-
dukty jsou známé po celém světě. 

Palivo totiž dodává do 76 jaderných 
reaktorů ve 14 zemích. Spolu s čes-
kou strojírenskou skupinou Alta pak 
TVEL v loňském roce vytvořil společ-
ný podnik Alvel, který se zaměřuje na 
poskytování služeb v oblasti souvise-
jící s palivem pro jaderné elektrárny. 
V Rusku se také přepracovává urano-
vá ruda z České republiky a TVEL do-
dává palivo do obou jaderných elekt-
ráren v České republice. V roce 2006 
ČEZ ve výběrovém řízení upřednost-
nil jeho nabídku a ukončil spolupráci 
s dosavadním dodavatelem, kterým 
byl Westinghouse. 

Výzkum už od roku 1918 
Ruský jaderný průmysl staví na 

inovacích a od svých počátků vychá-
zí ze základního výzkumu. Už v roce 
1918 byl založen petrohradský Insti-
tut rentgenologie a radiologie, v roce 
1954 pak výsledky výzkumu labora-
toří zaměřených na atom umožnily 
postavit první jadernou elektrárnu na 
světě ve městě Obninsk.

Probíhá rozsáhlý výzkum v tako-

vých oblastech, jako jsou jaderná 
fyzika, plazmová fyzika, kvantová op-
tika, dynamika plynů a kapalin i ter-
modynamika, radiochemie, akustika 
a mnoho dalších. Byla tak vytvořena 
impozantní síť vědecko-výzkumných 
organizací, které se zabývaly celým 
spektrem vývoje od základního výzku-
mu po vytváření předprodukčních mo-
delů. Rosatom aktuálně zaměstnává 
na 25 tisíc výzkumných pracovníků. 

Dceřiná společnost Rosatomu – 
Atomenergoprom zahrnuje více než 
20 vědeckých a inženýrských spo-
lečností. Rosatom má mimo jiné jako 
jediný na světě v komerčním provozu 
malé reaktory, a to čtyři bloky s výko-
nem 12 MW na Čukotce. Tato elekt-
rárna je také jediná na světě, která se 
nachází na trvale zmrzlé půdě.

Jaderná energie 
pomáhá léčit

Jednou z dalších oblastí, na které se 
Rosatom intenzivně soustředí, je nuk-
leární medicína – firma se soustředí na 
inovace v tomto odvětví od produkce 

izotopů přes vývoj součástí lékařských 
přístrojů po konstrukci počítačových 
tomografů a terapeutických přístrojů. 
Rosatom plánuje brzy vstoupit na svě-
tový trh s těmito produkty. Rosatom 
také bude v úzké spolupráci se společ-
ností Philips rozvíjet tento segment. 

Dalším zajímavým segmentem je 
doprava. Vývoj energetických modu-
lů pro oblast dopravy založených na 
energii z jádra a propulzních zařízení 
s výkonem v jednotkách megawattů  
je další z oblastí, na které se Rosa-
tom zaměřuje. Vesmírná loď vyba-
vená takovým pohonem bude mít 
třicetkrát větší úroveň bezpečnosti 
pohonu a desetkrát vyšší ekonomic-
kou efektivitu, co se týče spotřeby 
paliva. Takové technické řešení umož-
ní vytvoření kosmických lodí, které 
bude možné využívat pro nejrůzněj-
ší operace, jako je doprava nákladu 
na oběžnou dráhu, odklízení odpadu 
z oběžné dráhy, ochrana planety před 
asteroidy a kometami, budování sys-
témů zásobování energií z vesmíru 
a prozkoumávání sluneční soustavy.  

Nové materiály otevřely 
nové možnosti 

Jednou z dalších aktivit Rosatomu 
je výroba polymerických kompozitních 
materiálů na bázi uhlíkových vláken, 
které byly vyvinuty v rámci jaderného 
programu. Již nyní je tak možné vyrá-
bět kompozitní materiály, které jsou 
až desetkrát pevnější a pětkrát leh-
čí než tradiční kovy. Možnost využít 
tyto materiály je převratná například 
u nosných konstrukcí, u kterých je zá-
sadní požadavek na zvýšení pevnosti 
a snížení hmotnosti. 

Zvláštní pozornost věnuje společ-
nost nanotechnologii a úzce spolu-
pracuje s korporací Rosnano. V sou-
časné době experti z výzkumných 
institucí Rosatomu vyvíjejí funkční 
látky a produkty na bázi nanotech-
nologií a nanomateriálů pro potřeby 
jaderné energetiky a fůze, pro vodí-
kovou a konvenční energetiku stejně 
jako pro výrobu speciálních materiálů 
nebo třeba léčiv. 

V souladu se svým programem 
globalizace vytvořil Rosatom dceři-
nou společnost Rusatom Overseas, 
jejímž úkolem je prezentace a podpo-
ra ruských jaderných technologií na 
globálním trhu. Rusatom Overseas 
tak působí jako integrátor komplex-
ních řešení Rosatomu v oblasti jader-
né energie, odpovídá za integrovanou 
nabídku a rozvoj obchodu s ruskými 
jadernými technologiemi v zahraničí. 
Společnost plánuje otevřít do roku 
2015 na dvě desítky poboček po ce-
lém světě.

Před několika týdny byla zare-
gistrována pražská pobočka. Česká 
republika se tak stala pátou zemí 
po Ukrajině, Singapuru, Jižní Africe 
a Slovensku, v níž Rusatom Overseas 
působí. V České republice, která má 
dlouholeté zkušenosti s ruskou ja-
dernou energetikou, bude klíčovým 
úkolem nově otevřeného zastoupení 
zapojit co nejvíce českých společností 
do globálního dodavatelského ře-
tězce skupiny Rosatom pro realizaci 
projektů v Rusku, v České republice 
a v mnoha dalších zemích.  

Rosatom má zájem na dalším roz-
voji spolupráce s českým jaderným 
průmyslem na nových projektech. Pří-
kladem budoucí spolupráce je projekt 
malého reaktoru čtvrté generace re-
aktorů SVBR-100, který otevře novou 
éru ve využívání jaderné energie a na 
jehož vzniku se budou podílet zkuše-
né společnosti z České republiky. 
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Kde jsou podle vás na součas-
ném ruském trhu největší příleži-
tosti pro české firmy?

Velké rezervy máme v oblasti ces-
tovního ruchu. Česká republika je 
pro Rusy velmi zajímavou destinací. 
My ji však neumíme správně nabíd-
nout. Ruský trh je zatím nenasycený 
spotřebním zbožím a nově vznikající 
střední třída určitě ocení kvalitní by-
tové doplňky. Rusové také začínají 
objevovat aktivní způsob využití vol-
ného času. Hitem do budoucna určitě 
bude horské kolo a vybavení pro po-
byt v přírodě. Velkým tématem jsou 
lovecké a rybářské potřeby, protože 
každý ruský muž je ve svém volném 
čase buď rybářem, nebo myslivcem. 

Máte více než osmiletou zku-
šenost z ruského obchodního 
prostředí. Jaká základní dopo-
ručení máte pro to, jak vést ob-
chodní jednání s ruským partne-
rem?

Představa o Rusku bývá obvykle 
zkreslená. Proto vidím pro dlouhodo-
bý pobyt určitý interkulturní trénink 
jako nutnou podmínku. Většina jedná-
ní je výhradně v ruském jazyce, a to 

i přesto, že obchodní partneři hovo-
ří perfektně anglicky. Osobně mohu 
říci, že hierarchie je velmi důležitá 
a spoustu času lze ušetřit přímým 
kontaktem s majitelem či ředitelem 
společnosti, který zpravidla rozho-
duje o celém chodu společnosti. Ob-
chodních jednání se většinou účastní 
zástupci nejrůznějších oddělení dané 
firmy. Zajímavé však je, že se vět-
šinou vůbec nedostanou ke slovu. 
Pouze demonstrují velikost a důleži-
tost společnosti. Neopomenutelná je 
správná volba oblečení na obchodní 
jednání. Obleky šité na míru z látek 
dovezených z Londýna či Itálie jsou 
pro ruské obchodní partnery samo-
zřejmostí. Co rovněž neuvidíte, jsou 
hodinky běžných značek. 

Jaký je v současnosti přístup 
Rusů v otázce cen – je lepší na-
sadit cenu zboží zpočátku vyso-
ko a pak dát partnerovi pocit, 
že získal nakonec velkou slevu, 
nebo je vhodnější držet stabilní 
nabídku a příliš nelicitovat?

Jednání s Rusy jsou velice tvrdá 
a cena bývá jedním z rozhodujících 
faktorů. Důležité je připravit si kalku-

Hodinky bez značky 
na obchodním jednání neuvidíte
O blek šitý na míru z italské látky, na ruce značkové 

hodinky, plynulá ruština. To všechno může zlepšit 
dojem, který uděláte na ruského obchodního 

partnera. Cenu při jednání nadsaďte zpočátku výš, abyste 
mohli dát partnerovi velkou slevu. To jsou některá 
doporučení jednatele společnosti ŠkoFIN Jana Kranáta, který 
v Rusku obchoduje už přes osm let. 

laci s určitou finanční rezervou, aby 
byl prostor pro ústup a váš obchodní 
partner měl pocit, že vyhrál. Rusové 
kladou velký důraz na osobní kontakt 
a obchodní vztahy mohou přerůst 
v trvalé přátelství, což se obvykle 
stává.

Jak byste porovnal obchodní 
prostředí velkých měst a odleh-
lejších oblastí Ruska?

Velká města jsou centrem dění 
pro jednotlivé kraje, které jsou často 
mnohonásobně vetší než Česká re-
publika. Osmdesát procent obchodu 

se odehrává ve velkých metropolích, 
jako je Moskva, Petrohrad, Jekate-
rinburg a přibližně v desítce dalších 
měst. Odlehlejší oblasti mají slibný 
potenciál do budoucna. 

Je vhodné přivést obchodnímu 
partnerovi nějaký dar? Pokud 
ano, jaký?

Dárky patří neodmyslitelně k ruské 
kultuře. Rusové je velice rádi nejen 
dávají, ale také dostávají. Velmi ocení 
dárek, který vyjadřuje kulturu přísluš-
né země, z které obchodní partner 
přijíždí. Tomáš Stingl

Костюм, сшитый на заказ, на 
руке часы одного из ведущих 
брендов, свободное владение 
русским языком. Всем этим 
можно улучшить впечатление 
делового партнёра из России. На 
переговорах назовите завышенную 
цену, чтобы потом дать партнёру 

большую скидку. Так выглядят 
некоторые советы директора 
компании ŠkoFIN Яна Краната, 
который ведёт бизнес в России 
уже более 8 лет. 

По его словам, у Чехии есть 
большие резервы в области туризма. 
Чешская республика для россиян 

очень интересное направление. 
Российский рынок до сих пор 
не насыщен потребительскими 
товарами, а возникающий 
средний класс наверняка оценит 
качественные товары для дома. 
Россияне начинают открывать 
для себя активный отдых. Хитом 

будущего могут стать горные 
велосипеды и оборудование для 
отдыха на природе. Отдельная 
тема – охотничьи и рыболовные 
принадлежности, потому что 
каждый русский мужчина в 
свободное время или рыбак, или 
охотник. 

Небрендовые часы на деловых переговорах не увидите
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Добыча бьёт рекорды
Мощное топливо – нефть и газ 

– буквально толкают экономику 
России. Добыча этих двух ключевых 
видов сырья в ноябре 2012 года 
побила новый рекорд постсоветской 
эры. В течение ноября Россия 
добывала по 10,5 млн баррелей 
в день. Страна, таким образом, 
усилила свою позицию мирового 
лидера в добыче чёрного золота. 
Производство газа в ноябре также 
возросло на 10% и составило 1,92 
млрд кубометров в день. 

Разработка полезных 
скопаемых и энергетика 
остаются наиважнейшими 
столпами российской экономики, 

составляющими около трети 
ВВП. Помогает этому и рост 
цен на российскую нефть. Если 
в 2010 году, по сведениям 
Минэкономразвития Российской 
Федерации, средняя продажная 
цена нефти марки Urals состваила 
78 долл. за баррель, в минувшем 
году она выросла до 109 долл. 
А в первом полугодие текущего 
года ещё подросла и составила 
более 112 долл. за баррель. Более 
того, растёт не только цена, но и 
объёмы добычи. За минувший год 
он составил 511 млн тонн нефти и 
670 млрд кубометров природного 
газа. В то время как экспорт нефти 

возрос не сильно, природного газа 
Россия вывезла по сравнению с 
прошлым годом – на 11% больше. 

Российская нефть и газ по-
прежнему составляют большую 
часть топлива, ввезённого в 
Чешскую Республику. На долю 
России приходится почти 60% 
нефти. И другие два порядковых 
места в продаже нефти в Чехию 
занимают постсоветские страны. 
Азербайджан покрывает 29 % 
чешской потребности, Казахстан – 
почти 9%. 

Доля нефти в чешском 
импорте из России составила 
40 %, природного газа – 38 %. В 

денежном выражении это 6,3 млрд 
долларов. Но доля нефтепровода 
«Дружба», ведущего из РФ в 
ЧР, в этих поставках постепенно 
снижается. В минувшем году она 
составила 57%. И наоборот, растёт 
доля нефтепровода IKL, своего 
рода «южного пути». В минувшем 
году среднегодовая доля IKL 
возросла с 30 % до 43% на общих 
поставках. Таким образом Чешская 
Республика старается как можно 
больше диверсифицировать 
импорт нефти. Конечно, и часть 
нефти, протекающей через 
IKL, происходит из российских 
месторождений.

M otor ruské eko-
nomiky pohání 
ropa. Její těžba 

v listopadu překonala histo-
rický rekord, roste také její 
cena. Do České republiky při-
tom přitéká skoro 60 procent 
veškeré ropy právě z Ruska. 
Společně s plynem předsta-
vuje černé zlato čtyři pětiny 
veškerého dovozu z Ruské 
federace.

Ruskou ekonomiku doslova a do pís-
mene pohání silné palivo – ropa a plyn. 
Těžba těchto dvou klíčových surovin 
zaznamenala minulý měsíc nový rekord 
postsovětské éry. Rusko těžilo během 
listopadu 10,5 milionu barelů denně. 
Země tak posílila v těžbě černého zlata 
svou pozici světové jedničky. Produk-
ce plynu v listopadu také dál vzrostla 
o deset procent na 1,92 miliardy krych-
lových metrů denně. 

Třetina ruského 
hospodářství stojí na...

Těžba a energetika tak zůstávají 
nejdůležitějším pilířem ruského hospo-
dářství, když generují asi třetinu HDP. 

Těžba ropy láme rekordy

Napomáhá tomu i růst cen ruské ropy. 
Jestliže ještě v roce 2010 byla podle 
Ministerstva ekonomického rozvoje 
Ruské federace průměrná prodejní 
cena ropy typu Urals 78 dolarů za ba-
rel, loni se vyšplhala až na 109 dola-
rů. A v letošním prvním pololetí ještě 
dál vzrostla na více než 112 dolarů za 
barel. 

Navíc roste nejen cena, ale i ab-
solutní objem vytěžených surovin. 
V případě ropy to bylo za celý loňský 
rok přes 511 milionů tun, v případě 
plynu 670 miliard metrů krychlových. 
A zatímco export v případě ropy nijak 
dramaticky nerostl, plynu vyvezlo loni 
Rusko v meziročním srovnání o 11 
procent víc.

Jižní cestou přitéká 
i kaspická ropa

Ruská ropa a plyn také stále tvoří 
většinu paliv dovážených do České 
republiky. Z Ruska pochází téměř 60 
procent ropy. Ostatně i další dvě mís-
ta v pořadí prodeje ropy do Česka ob-
sadily postsovětské země, když Ázer-
bájdžán pokryl více než 18 procent 
české spotřeby a Kazachstán dalších 
necelých devět procent. 

V dovozu z Ruska tvořila loni ropa 40 
procent a zemní plyn téměř 38 procent. 
V peněžním vyjádření to představuje 6,3 
miliardy dolarů. Podíl ropovodu Družba 
vedoucího z Ruské federace na dodávkách 
ropy do Česka ovšem postupně klesá. 
Loni byl 57 procent. Naopak roste podíl 

ropovodu IKL, tedy jakési „jižní cesty“. Loni 
vzrostl podíl IKL meziročně ze zhruba 30 
na 43 procent celkových dodávek. Česká 
republika se tak snaží více diverzifikovat 
dovoz ropy. Ovšem i část ropy tekoucí 
přes IKL pochází z ruských ložisek.

IKL navazuje v německém Ingol-
stadtu na ropovod TAL, který přivádí 
ropu z italského přístavu Terst. Tam 
surovina putuje nejen z Blízkého 
východu a severní Afriky, ale právě 
také z Kaspické oblasti.  Česká stát-
ní společnost Mero, která zastřešu-
je přepravu ropy v České republice, 
koupila v listopadu v ropovodu TAL 
pětiprocentní podíl, aby získala nad 
dopravou větší strategickou kontro-
lu. Tomáš Stingl

Dovoz ropy do ČR v roce 2011

*v tisících tun Zdroj MPO

dovoz* podíl

1. Rusko 4103 59,3 %

2. Ázerbájdžán 2038 29,4 %

3. Kazachstán 597 8,6 %

4. Írán 169 2,4 %

5. Alžírsko 19 0,3 %

Rusové těžili v listopadu 
10,5 milionu barelů ropy 
denně, což je rekord v no-
vodobé éře země.

Životnost potrubí plynovodu Gazela má být minimálně 70 let. 

Ruský plyn bude do 
Česka a dál do západní 
Evropy proudit nově 

budovaným plynovodem 
Gazela. Ten se napojil na 
takzvanou „severní cestu“.

Mezi největší projekty svého druhu 
patří v současnosti v Česku budova-
ný plynovod Gazela, který je zároveň 
největším projektem česko-ruské spo-
lupráce na území Čech. Ten bude mít 
celkovou délku 166 kilometrů. Plyn při-
chází z Ruské federace po dně Baltské-
ho moře přes severní Německo jde pak 
plynovodem Opal. Na něj se česká Ga-
zela připojila už loni na hranicích u obce 
Brandov. Na jihu se pak Gazela napojí 
na plynovod Megal, kterým se plyn vrá-
tí na německou půdu – do Bavorska. 
Do centrální a západní Evropy se tak 
díky této „severní cestě“ dostane zem-
ní plyn z dosud málo využívaných rus-
kých nalezišť v Tjumeňské oblasti.

„Budovaný plynovod Gazela má 
strategický význam nejen pro Českou 
republiku, ale pro celou Evropskou 
unii. Za cíl si klade zvýšit bezpečnost 
dodávek plynu do Evropy, snížit zá-
vislost spotřebitelů na tranzitních 
státech a tím tedy zásadně posílit 
energetickou bezpečnost evropských 
státu,“ vysvětluje Timofej Chrapov, 
prvni viceprezident Strojtransgazu, 
která se na výstavbě Gazely podílí.

Plynovod těžký 
jak dvanáct Eiffelovek

Plynovod Gazela je technicky 
úctyhodná stavba. Kříží celkem 66 

Plyn přinese Gazela

Российский газ в Чехию и далее 
в Западную Европу будет идти по 
новому строящемуся газопроводу Ga-
zela. Он соединится с так называемым 
"Северным потоком", который 
проходит по дну Балтийского моря, и 
российский газ через Чехию пойдёт в 
соседнюю Баварию. 

"Это крупнейший в Чехии 
современный проект сотрудничества 
при участии российской компании 
"Стройтрансгаз" и оператора 
магистральных газопроводов 
Чехии NET4GAS", - поясняет 
Тимофей Хряпов, Первый вице-
президент ОАО «Стройтрансгаз». 

Протяженность газопровода 
составит 166 км. Газ из России, 
подающийся по дну Балтийского 
моря через север Германии, 
далее идёт по газопроводу Opal. 
К нему Gazela присоединилась 
ещё в минувшем году на немецкой 
границе в Брандове. На юге Gaze-

la присоединится к газопроводу 
Megal, по которому газ вернётся 
на немецкую землю – в Баварию. 
Благодаря "Северному потоку" в 
Центральную и Западную Европу 
поступит природный газ из мало 
эксплуатируемых российских 
месторождений в Тюменской области. 

Газ приносит Gazela
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silnic, 13 železnic a 51 vodních toků. 
Celková hmotnost použitých 9500 
kusů osmnáctimetrových trubek je 
120 tisíc tun. To je pro srovnání dva-
náctkrát více, než váží Eiffelova věž 
v Paříži.

Podobná stavba byla vidět v ně-
kdejší Československé socialistické 
republice v roce 1985 při dokončo-
vání tranzitního plynovodu z výcho-
du na západ. Potrubí plynovodu má 
světlý průměr 1400 milimetrů. Na 

stavbě se v některých fázích podílelo 
až tisíc montérů a 400 stavebních 
mechanismů. Životnost potrubí je 
minimálně 70 let, ale realistické od-
hady ji indikují v rozmezí až sta let, 
a to především díky moderním de-
tekčním a monitorovacím technolo-
giím, kterými je budovaný plynovod 
vybaven.

Roční přepravní kapacita plynovo-
du je plánována na 30 miliard met-
rů krychlových zemního plynu, což je 

3,5násobek roční spotřeby České re-
publiky. Trasa plynovodu je vedena pře-
vážně podél už dříve provozovaných 
plynovodů. V novém území vede pouze 
v úseku mezi Mladoticemi a Chomuto-
vem a v těchto místech je však vedena 
zcela mimo města a zalidněná území. 
Budoucím provozovatelem plynovodu 
bude společnost Net4Gas.

Plyn dopravovaný touto trasou by 
měl v budoucnu putovat dokonce až 
do Francie. red
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Některé české banky mají založen 
takzvaný russian desk. Jde o speciál-
ní oddělení na obsluhu ruských klien-
tů. Mezi takové banky patří například 
česká pobočka německé LBBW Bank. 
Ta se ruské klientele podrobně věnuje 
v rámci svého privátního bankovnic-
tví, tedy služeb pro movité zákazníky. 
„Russian desk je skupina privátních 
bankéřů, kteří ovládají ruštinu a znají 
ruskou kulturu a zvyky, klientům po-
máhají s jejich finančními potřebami 

a investičními portfolii v ruštině. Ob-
chodní a produktová dokumentace 
(například smlouvy, obchodní pod-
mínky) jsou v angličtině, což těmto 
klientům plně vyhovuje. Naši pobočku 
máme samozřejmě i v Karlových Va-
rech a bankéři ruštinu pochopitelně 
ovládají,“ popisuje Tomáš Zahálka, 
ředitel Private Banking LBBW.

Mezi ruskými zákazníky mají podle 
něj dobrou pověst i německé banky. 
„To, že jsme německou bankou, je 

České banky se vydaly na lov r uských klientů 

T raduje se, že Rusové mají nejraději švýcarské banky. 
České banky jsou prý – rozhodně u Rusů žijících 
v Česku – v oblibě hned na druhém místě. České 

bankovní ústavy proto nenechávají nic náhodě. Pro ruskou 
klientelu mají připravenu širokou škálu služeb. 

zaměstnanci. Obsluhuje 2,6 milionu 
klientů. Nabídka je určena hlavně kor-
porátním zákazníkům v rámci meziná-
rodního platebního styku.

Komerční banka obslouží i individu-
ální ruské klienty. „Od května 2010 
provozujeme Expat Premium Branch, 
první samostatnou pobočku zaměře-
nou výhradně na obsluhu zahranič-
ních klientů. Jejím prostřednictvím 
obsluhujeme zhruba 1800 zahranič-
ních klientů. Pracoviště nabízí klien-
tům z řad cizinců kromě standardních 
produktů a služeb řadu dalších výhod 
včetně komunikace v pěti světových 
jazycích,“ říká mluvčí Komerční banky 
Monika Klucová. Podle informací E15 
tvoří Rusové asi desetinu klientely 
Expat pobočky.

Co se týče služeb privátního ban-
kovnictví, klienti mohou využívat 
všech služeb privátního bankovnictví 
Komerční banky. „Máme dva privátní 
bankéře hovořící plynně rusky. Speci-
alizované ruské desky privátního ban-
kovnictví máme v SGPB ve Švýcarsku. 
Ruská klientela využívá našich služeb 
zvláště pro nákupy cenných papírů 
denominovaných zejména v eurech, 
dolarech a švýcarských francích,“ do-
dává Klucová.

Bankéři 
s plynulou ruštinou 

Etablované centrum pro cizince 
má také Česká spořitelna. Expat Cen-
ter sídlí v Praze v Rytířské ulici. „Jde 
o specializovanou pobočku, která po-
skytuje své služby zejména ,expatům‘, 
tedy cizincům, kteří pobývají v Česku 
delší dobu – hlavně z pracovních dů-
vodů –, a proto využívají české ban-
kovní produkty. Pobočka nabízí balíček 
produktů a služeb World Class, který 

byl koncipován s ohledem na potřeby 
této specifické klientské skupiny. Ba-
líček obsahuje vedení běžného účtu 
v české měně, debetní kartu v české 
měně, kontokorentní úvěr v české 
měně, běžný účet v cizí měně, přímé 
bankovnictví SERVIS 24 (internetban-
king a telebanking v angličtině), kre-
ditní platební kartu a vkladový účet 
v české i cizí měně. Cizincům pobočka 
nabízí i další produkty jako například 
investování, hotovostní půjčky, spo-
třebitelský úvěr a hypotéku. 

Expat Center poskytuje své služby 
ve třech jazycích – v angličtině, něm-
čině a francouzštině. Bankovní po-
radci se domluví také dalšími jazyky, 
například italsky, rusky či španělsky. 
Od roku 2010 najdou klienti Expat 
Center v pobočce Erste Premier,“ říká 
Jan Holinka z tiskového oddělení Čes-
ké spořitelny.

„Firemním klientům navíc poskytu-
jeme bankovní záruky, dokumentární 
akreditivy i nabídky exportního finan-
cování v ruštině. Část našich zaměst-
nanců, kteří se specializují na export-
ní financování, hovoří plynně rusky 
– máme i rodilé mluvčí – a jsme tak 
schopni poskytnout českým firmám 
potřebný servis při jednání s ruskými 
partnery i při jednání přímo v Rusku, 
což je naše velká konkurenční výho-
da,“ dodává.

Obsloužit se mohou nechat ruští kli-
enti i v ostatních velkých tuzemských 
bankách. Ty se ale více zaměřují na 
korporátní bankovnictví. „Naše nabíd-
ka se zaměřuje především na podporu 
česko-ruských obchodních vztahů. Na-
bízíme financování exportů směřujících 
do Ruska, například financování doda-
vatelů českých exportérů Pro - Export 
se zárukou České Exportní banky, pře-

naše velká výhoda, protože naši kli-
enti hodnotí velmi pozitivně tradiční 
německou stabilitu. Navíc je LBBW 
v Německu jednou z největších bank 
a zároveň je takzvanou landesbankou 
neboli zemskou bankou, tedy státní 
bankou,“ tvrdí Zahálka.

LBBW ušila na míru ruským zákaz-
níkům řadu služeb. „Rusky hovořícím 
privátním klientům poskytujeme v je-
jich rodné řeči plný komfort služeb 
private banking, bankéři klientům 
pomáhají s jejich vklady a investice-
mi a i s úvěry včetně hypotečního fi-
nancování. Například těmto klientům 
poskytujeme – při splnění podmínek 
– hypotéky na nemovitosti v Čes-
ku bez doložení příjmů. Pomáháme 
jim rovněž s jejich podnikatelskými 

aktivitami, obsluhujeme jak majitele 
firem, tak i jejich firmy jako takové, 
a to včetně potřeb financování kon-
krétních podnikatelských záměrů,“ 
vysvětluje Tomáš Zahálka.

Speciální pobočky 
pro cizince

Komerční banka ve službách pro 
ruskou klientelu připravila nabídku ve 
spolupráci se sesterskou Rosbank, 
která je vedle Komerční banky součás-
tí mezinárodního bankovnictví Socié-
té Générale.  Rosbank je třetí největší 
ruská banka v objemu poskytnutých 
úvěrů fyzickým osobám a malým pod-
nikům a sedmá největší ruská banka 
podle výše kapitálu. Má třetí největší 
síť v zemi s 600 pobočkami a 18 tisíci 

Считается, что россияне 
предпочитают швейцарские банки. 
Чешские банки у русских, живущих 
в Чехии, лмшь на втором месте 
по предпочтительности. Поэтому 
чешские банковские учреждения 
не упускают возможности 

побороться за первенство – для 
русскоязычных клиентов они 
подготовили широкий спектр услуг.

В некоторых банках учреждён 
так называемый "russian desk". 
Это специальное отделение для 
обслуживания русскоговоряших 

клиентов. Среди таких банков, 
например, чешский филиал 
немецкого банка LBBW Bank. В 
Коммерческом банке (Komerční banka) 
работает самостоятельный филиал, 
сосредоточенный исключительно на 
обслуживании иностранных клиентов. 

Центр для иностранцев также создан 
в Чешском сберегательном банке 
(Česká spořitelna).

Индивидуальное обслуживание 
русскоговорящих клиентов 
предлагают также GE Money bank, 
UniCredit и ČSOB.

Чешские банки начинают охоту на русских клиентов

dexportní  financování českých vývoz-
ců včetně vývozců do Ruska či finan-
cování pohledávek českých vývozců 
vůči ruským odběratelům na základě 
dodavatelského kontraktu s pojiště-
ním EGAP,“ vyjmenovává Pavel Zúbek 
z GE Money Bank.

UniCredit podle mluvčího Petra 
Plocka v osobním bankovnictví posky-
tuje rusky mluvícím klientům všechny 
standardní služby jako českým obča-
nům, mezi které patří zřízení běžného 
účtu, spořicí účty, termínované vkla-
dy, hypoteční a spotřebitelské úvěry, 
konsolidaci úvěrů či investiční produk-
ty. „Navíc pro ně máme v Bankovním 
domě na náměstí Republiky v Praze 
specializované zaměstnance v rámci 
oddělení Mezinárodního klientského 
centra, kteří hovoří rusky a mohou 
jim poskytnout nejenom odbornou 
pomoc v jejich rodném jazyce, ale 
i příslušné materiály v ruštině,“ říká 
Plocek. UniCredit standardně pracu-
je s rusky mluvícími klienty na obou 
stranách transakce například v ex-

portním financování a ve strukturo-
vaném financování, také v privátním 
bankovnictví poskytuje rusky mluvícím 
klientům stejné služby jako ostatním 
klientům a má zaměstnance, kteří 
plynně ovládají ruský jazyk.

Ani v ČSOB nejsou v rámci retai-
lu, SME a privátního bankovnictví 
nastaveny žádné speciální produk-
ty ani obsluha pro ruskou klientelu. 
„ČSOB se dlouhodobě soustředí na 
obsluhu firem s aktivitami na ruském 
trhu, kterým nabízíme široké port-
folio služeb. Zároveň máme bohaté 
zkušenosti i s obsluhou ruských fi-
rem – například útvar ČSOB Exportní 
financování poskytuje běžně odběra-
telské úvěry mnohým ruským odběra-
telům našich klientů. V korporátním 
bankovnictví máme kolegy, kteří jsou 
schopni obsloužit klienta v ruském ja-
zyce. Standardním jazykem bankovní 
dokumentace v případě cizojazyčných 
klientů nicméně zůstává angličtina,“ 
říká mluvčí banky Pavla Hávová.

  Tereza Zavadilová
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Česká Volksbank, která na tuzem-
ském trhu patří mezi středně velké 
banky a má 22 poboček, se chystá 
na rebranding pod názvem Sberbank. 
Šéf Volksbank Libor Holub potvrdil, že 
na českém trhu k přejmenování dojde 
v prvním kvartále příštího roku. Šéf 
představenstva Sberbank Europe Fri-
edhelm Boschert doplnil, že v ostat-
ních z devíti zemí, kde Volksbank 
působí, k rebrandingu dojde během 
příštího roku také, nebude to ale všu-
de v tutéž dobu.

Česká Volksbank se podle informací 
deníku E15 chystá využít zázemí, kte-
ré jí dává mateřská Sberbank, a více 
se otevřít také ruským klientům pří-
tomným na českém trhu. Banka chys-
tá otevření reprezentační pobočky 
v Praze v ulici Na Příkopě, která bude 
obsluhovat i ruské klienty. Hodlá se 
také pustit například do hypoték pro 
Rusy. Česká pobočka je v rámci bý-
valé Volksbank International největ-
ší, podle informací vedení Sberbank 
z letošního jara se má stát „výkladní 
skříní" celé Sberbank Europe.

Akvizicí tuzemské Volksbank ruskou 
Sberbank se také otevře nový kanál 
financování česko-ruského obchodu. 
Zástupci Sberbank v listopadu po-
depsali s EGAP dohodu o spolupráci 
v oblasti financování exportu.

 Už teď prý ale má Volksbank rus-
ké klientele co nabídnout. Pro firemní 
klientelu v Praze a retailové klienty 
na vybraných pobočkách jsou podle 
mluvčí banky Lucie Hálové k dispo-
zici rusky hovořící bankovní poradci. 
„O rusky mluvící privátní klienty se 
stará pan Dmitrij Brusentsev, který 
do naší banky přišel přímo z mateř-
ské Sberbank,“ dodává.

V srpnu spustila Volksbank CZ rus-
kou verzi svých webových stránek. Ta, 
stejně jako v případě anglické verze, 
zohledňuje nabídku pro rusky hovořící 
klienty. Banka tak reaguje na vzrůsta-
jící poptávku po kvalitních finančních 
službách a specifické potřeby ruské 
klientely a připravuje si půdu pro další 
strategické záměry nového vlastníka 
ruské banky Sberbank. „Spuštěním rus-

Na českém trhu se objeví Sberbank
N ejvětší ruská banka Sberbank začátkem letošního roku dokončila převzetí Volksbank International. 

Získává tak síť poboček už v devíti zemích střední a východní Evropy. Začátkem příštího roku se 
i z české Volksbank stane Sberbank. A ta má velké plány pro ruské klienty žijící v Česku.

Co nabízí Volksbank 
ruské klientele
»  Webové stránky v ruštině 
»  V první polovině příštího roku 

nabídne klientům Internetové 
bankovnictví v ruštině

 »  Pro ruské občany poskytuje 
v rámci Programu Exclusive běžný 
účet v českých korunách se zvý-
hodněným pásmovým úročením 
a až tři další účty v cizí měně, 
například v ruských rublech

»  Podnikatelům a malým firmám 
nabízí Expert konto, kde klient 
za jednu cenu získá běžný účet 
v korunách plus další účet v cizí 
měně, například ruských rublech

»  Termínované vklady v rublech 
s úrokovou sazbou až 4,8 proc-
centa p.a.

»   Platební styk do zahraničí a ze 
zahraničí v rublech

»  Na obrazovkách bankomatů 
připravuje menu v ruštině 
K platebním kartám bude mít 
také obchodní podmínky a for-
muláře v ruštině

»  V prvním čtvrtletí příštího roku 
také odstartuje standardizova-
né hypoteční úvěry pro občany 
Ruska

»  Pro občany ze zahraničí posky-
tuje také speciální zdravotní 
pojištění Welcome ve spolupráci 
s pojišťovnou Ergo

На чешском рынке 
появится Сбербанк

Самый крупный российский 
банк Сбербанк в начале текущего 
года завершил приобретение 
Volksbank International. таким 
образом Сбербанк получит сеть 
филиалов в 9 странах Центральной 
и Восточной Европы. В начале 
будущего года чешский банк 
Volksbank превратится в Sber-
bank. Используя тылы, которые 
ему даёт «родительский» 
Сбербанк, чешский филиал 
планирует стать еще более 

доступгым для русскоязычных 
клиентов. Банк готовится открыть 
представительский филиал в 
Праге на улице На Пршикопе, 
где также будут обслуживаться 
русские клиенты, а также 
запуститьновую услугу: ипотека 
для россиян. Чешский филиал 
бывшего банка Volksbank Inter-
national – самый большой. Это 
приобретение откроет новый 
канал финансирования чешско-
российской торговли. 

ké verze internetových stránek jsme se 
dostali dál než konkurence, protože za-
tím žádná banka na našem trhu, vyjma 
Evropsko-ruské banky, nemá stránky 
v ruském jazyce,“ říká Renata Němcová 
Pixová, ředitelka marketingu a komuni-
kace Volksbank CZ a dodává: „Věříme, 
že tento vstřícný krok ocení nejen roz-
sáhlá ruská komunita na našem území, 
ale například i ruští podnikatelé a zá-
stupci firem, kterým to může usnadnit 
prvotní orientaci v naší nabídce,“ míní 
Renata Němcová Pixová.

 Tereza Zavadilová

Tuzemská Volksbank se 
přejmenuje na Sberbank už 
v prvním kvartále příštího roku.

TVEL FUEL COMPANY IS AN AFFILIATE OF 
RUSSIAN STATE CORPORATION “ROSATOM”.

TVEL FUEL COMPANY COMPRISES
NUCLEAR FUEL FABRICATION, SEPARATION & 

SUBLIMATION ASSETS AS WELL AS 
GAS CENTRIFUGE MANUFACTURING 

AND EQUIPMENT.

17% 

45% 
30
76

OF THE WORLD'S MARKET OF 
NUCLEAR POWER PLANT FUEL

OF THE WORLD'S MARKET OF 
URANIUM ENRICHMENT SERVICES

www.tvel.ru TVEL_Nuclear

RESEARCH REACTORS IN 11 COUNTRIES 
ARE OPERATED ON TVEL’S FUEL

POWER REACTORS IN 15 COUNTRIES
ARE OPERATED ON TVEL’S FUEL
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Совместная чешско-
российская компания ALVEL 
была создана в конце 2011 
года как итог долговременного 
сотрудничества чешской 
фирмы ALTA Ivest и российской 
топливной компании «ТВЭЛ», 
входящей в Госкорпорацию 
«Росатом». "Наша цель 

– объединить опыт и 
локализировать услуги в области 
топливного цикла атомных 
электростаций", -  говорит 
исполнительный директор 
компании ALVEL Йозеф Белач.

Учреждением компании 
AVEL обе компании-основатели 
направляют её деятельность 

на создание инженерно-
технологического центра в 
области атомной энергетики 
с ориентацией не только на 
атомные электростанции в 
Чешской Республике, но и 
в других странах Европы. 
Посредством центра 
чешская сторона получает 

доступ к ноу-хау в области 
самых передовых ядерных 
технологий, а «ТВЭЛ» хочет 
укрепить своё присутствие 
на европейском рынке. 
В то же время компания 
планирует расширить сферу 
деятельности и выйти за рамки 
атомной энергетики.

ALVEL - разработчик современных технологий 
атомного топлива

Společný česko-ruský 
podnik ALVEL vznikl 
koncem roku 2011 jako 

vyvrcholení dlouhodobé 
spolupráce české firmy 
ALTA Invest a ruské palivové 
společnosti TVEL patřící do 
státní korporace jaderného 
průmyslu Rosatom. Cílem 
je lépe propojit zkušenosti 
a lokalizovat služby v oblasti 
palivového cyklu jaderných 
elektráren, připomíná ředitel 
ALVEL Josef Běláč.

Co je cílem tohoto společného 
podniku?

Založením ALVEL obě zakláda-
jící společnosti směřují k vytvoření 
inženýrsko-technologického centra 
v oblasti jaderné energetiky se za-
měřením nejen na elektrárny v České 
republice, ale také v dalších zemích 
Evropy. Zatímco česká strana zís-
kává prostřednictvím centra přístup 
k know-how o nejmodernějších ja-
derných technologiích, TVEL si od 
podniku slibuje posílení své současné 
pozice na evropském trhu. Zároveň 
plánuje rozšíření působnosti i mimo 
jadernou energetiku. 

Celý první rok probíhal ve zname-
ní rozjezdu společnosti se vším, co 
k tomu patří. Prvotním úkolem bylo 
zformování základního týmu, na kte-
rém lze postavit další rozvoj společ-

ALVEL se podílí na vývoji nejmoder  nějšího jaderného paliva
Náklady na palivo tvoří až 25 pro-

cent celkových provozních nákladů 
jaderných elektráren. Logickým tren-
dem je tedy parametry paliva ne- 
ustále vylepšovat. Například u českých 
jaderných elektráren modernizova-
né palivo společnosti TVEL zásadním 
způsobem přispívá ke zvýšení celkové 
roční výroby a dosažení cílů 15 TWh 
v Temelíně a 16 TWh v Dukovanech, 
které si před časem vytyčil ČEZ. 

Na jakých projektech nyní kon-
krétně pracujete?

V současnosti je nejvýznamněj-
ším projektem naše účast na vývoji 
a ověřování nových perspektivních 
slitin využitelných jako pokrytí pali-
vových proutků a jako konstrukční 
materiály palivových souborů. Tento 
projekt je naplánován na sedm let. 
Hlavním partnerem nám je v tom-
to projektu výzkumný ústav VIINM 
Bočvara. Při realizaci spolupracuje-
me se společnostmi UJV Řež, UJP 
Praha, Škoda JS a také se společ-
ností ČEZ. V rámci tohoto projektu 
pracujeme i na vývoji metod pro mo-
delování chování palivových proutků 
za provozu a v nestandardních sta-
vech. 

Dalším z projektů, na němž se  
ALVEL podílí, je dosažení bezporu-
chového provozu paliva v reaktorech 
VVER-1000. Tento projekt zahájil 
TVEL na jaře letošního roku s cílem 
zapojit do něj jaderné elektrárny 
tohoto typu v České republice, Bul-
harsku, na Ukrajině a v Rusku. Pra-
covní skupiny složené z odborníků 
z jaderných elektráren, společností 
zabývajících se projektováním paliva 
a z výrobních závodů se budou detail-
ně věnovat procesům a jednotlivým 
částem projektování, výroby, provozu 
a manipulací s palivem. Od tohoto 
postupu si TVEL a ostatní účastníci 
slibují významné přiblížení směrem 
k nulovému výskytu netěsností u pa-
liva za provozu. Takový výsledek sní-
ží výrobní ztráty a celkovou radiační 
a ekonomickou zátěž spojenou s je-
jich výskytem. 

Prodloužení délky palivového cyklu, 
vyšší míra vyhoření pelet, větší obsah 
uranu v palivu, to vše pozitivně ovliv-
ňuje ekonomické aspekty provozu.

Cílem současného vývoje jaderné-
ho paliva pro reaktory VVER-1000 je 
vytvoření standardizovaných projektů 
palivových souborů takzvané čtvrté 

generace. Při použití modernizovaných 
souborů TVS-4 bude možné snížit po-
čet nových palivových souborů pro vý-
měnu paliva o 10 procent nebo zvýšit 

využití paliva až o 30 efektivních dnů. 
Tyto soubory navíc umožňují vyšší ma-
nipulační rychlosti při výměnách paliva 
a tím i zkrácení délky odstávek bloků.

nosti. V současnosti máme funkční 
tým deseti lidí tvořený převážně 
z českých specialistů. Dalším úkolem 
bylo nastavit základní vnitřní procesy 
a také vztahy se zákazníky. Na po-
drobné hodnocení včetně ekonomic-
kých výsledků si však budeme muset 
počkat až na únor příštího roku.

Co ALVEL nabízí?
V současnosti se soustředí na 

poskytování služeb v oblasti pali-
vového cyklu jaderných elektráren. 
Posiluje vlastní kapacity v projekto-
vání a hodnocení bezpečnosti pře-
kládek jaderného paliva v reaktoru. 
Dále se zabývá optimalizací jeho 

využívání a přípravou dokumentů 
pro státní dozor, který využití paliva 
schvaluje. Jaderné palivo jako vyso-
ce sofistikovaný produkt význam-
ným způsobem ovlivňuje nejen ja-
dernou bezpečnost, ale i výkonnost 
a ekonomickou efektivitu jaderných 
elektráren.

Výkonný ředitel
společnosti ALVEL
Josef Běláč

ZA REKORDEM STOJÍ RUSKO
Letos to bude rekord. 84 mili-

ard korun. Tolik českého vývo-
zu zboží, služeb a investic ještě 
EGAP ve své historii nikdy nepo-
jistil. Výrazně tak bude překonán 
zatím nejlepší obchodní výsledek 
z roku 2010 ve výši 67 miliard. Po-
dílejí se na tom především nové 
smlouvy na pojištění rozsáhlých 
obchodních případů, za které jsou 
považovány ty, jejichž pojistná 
hodnota překročí 1 miliardu.

Téměř čtvrtina pojištěného vý-
vozu směřovala do Ruska. V tom-
to směru tedy žádná změna oproti 
minulým letům. Od roku 2007 po-
jistil EGAP české vývozy do Ruska 
za téměř 120 miliard korun. Mezi 
největší projekty patří kompletní 
dodávky paroplynových elektrá-
ren u měst Krasavino (na snímku) 
a Kurgansku, modernizace Uralva-
gonzavodu nebo výstavba závodu 
na výrobu OSB desek v Kalevale. 
Kromě toho dodali čeští exportéři 
ruským zákazníkům nejrůznější 
typy obráběcích strojů, válcovací 
tratě, petrochemickou a papíren-
skou technologii, postavili několik 
administrativních a obchodních 
center a podíleli se na celé řadě 
rekonstrukcí starších výrobních 
provozů a dopravní infrastruktury.

Nedávno podepsali zástup-
ci EGAP a největší ruské banky 
Sberbank of Russia Memorandum 
o vzájemném porozumění. Cílem 
je podpora rozvoje spolupráce 
v oblasti mezinárodního obchodu 
cestou stimulace českého expor-
tu do Ruské federace a dalších 
zemí. Obě strany vyjadřují při-
pravenost spolupracovat v řadě 
oblastí, jako je například střed-
ně a dlouhodobého financování 
vývozu českého zboží, služeb 
a investic a financování českého 
vývozu prostřednictvím úvěrů od 

Sberbank v tradičních měnách, 
ale v případě zájmu také v rus-
kých rublech. Kromě toho vytváří 
memorandum předpoklady pro 
úzkou spolupráci i v dalších ob-
lastech společného zájmu, třeba 
při souběhu exportního a provoz-
ního financování českých export-
ních projektů v Rusku.

Největším letošním vývozem 
do Ruska jsou dodávky pro vý-
stavbu paroplynové elektrárny 
u města Salechard ležícího pří-
mo na polárním kruhu. Výstavba 
elektrárny s pojistnou hodnotou 
12 miliard korun je součástí am-
biciózního projektu na vybudo-
vání silné dopravní infrastruktury 
a potřebné energetické, těžební, 
zpracovatelské a průmyslové ka-
pacity pro široké využití nerost-
ných zdrojů na severním Uralu. 

Na financování podobných, ale 
i menších projektů, poskytují ban-
ky vývozní odběratelské úvěry. 
Pojišťování tohoto typu vývoz-
ních úvěrů je v posledních letech 
v činnosti EGAP zcela dominantní. 
I letos bude zhruba 60 % vývozu, 

který projde přes EGAP, pojištěno 
právě tímto způsobem. Necelá 
třetina připadne na pojištění in-
vestic a úvěrů na pořízení investic 
v zahraničí. Zbytek pak na pojiš-
tění předexportního financování, 
ostatních exportních úvěrů a ban-
kovních záruk vystavených v sou-
vislosti s exportními kontrakty.

Rekordní výsledek za rok 2012 
svědčí jednak o tom, že se čes-
kým exportérům daří úspěšně 
se prosazovat v současných ne-
lehkých podmínkách i mimo EU, 
a jednak o tom, že státní podpora 
exportu formou úvěrového pojiš-
tění má smysl, že pomáhá zvyšo-
vat naši konkurenceschopnost na 
mezinárodních trzích a podporo-
vat zaměstnanost u nás doma.

Ing. Vlastimil Nesrsta
EGAP
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Třetina vyrobené elektřiny v České republice pochází 
z jaderných elektráren, které využívají ruské jaderné 
palivo. Ruská společnost TVEL vyrábí a dodává palivo 

pro celkem 76 energetických reaktorů v různých zemích 
světa, z toho jsou čtyři reaktory v elektrárně Dukovany a dva 
v Temelínu.

Более 32% электроэнергии 
в Чехии сегодня производится 
на АЭС, которые работают на 
российском ядерном топливе. 
На топливе «ТВЭЛ» работает 
76 энергетических реакторов 
в мире, в их числе и четыре 
реактора на АЭС «Дукованы» 
и два на АЭС «Темелин». 
История сотрудничества Чехии 
и России в области атомной 
энергетики насчитывает 
более четверти века. Первый 
энергетический реактор в 
Чехии на АЭС «Дукованы» 
был построен российскими 
специалистами и введен в 

эксплуатацию в 1985 году. За 
это время российская компания 
бесперебойно обеспечивала 
работу атомных станций Чехии. 
Топливо для АЭС «Дукованы» 
поставляется на все четыре 
энергоблока с момента ввода их 
в эксплуатацию. На протяжении 
20 лет работы в реакторах 
ВВЭР-440 российское топливо 
стабильно демонстрирует самые 
высокие эксплуатационные 
характеристики и уровень 
надежности.

Топливная компания «ТВЭЛ», 
которая входит в российскую 
государственную корпорацию 

«Росатом», является одним 
из крупнейших в мире 
производителей ядерного 
топлива. На ядерном топливе 
«ТВЭЛ» сегодня работают АЭС 
в 15 странах Европы и Азии, что 
составляет 17% мирового рынка.

Кроме того, на предприятиях 
компании производится 40% 
мирового рынка услуг по 
обогащению урана. Топливная 
компания объединяет комбинаты 
разделительно-сублиматного 
комплекса, предприятия по 
фабрикации топлива, заводы по 
производству газовых центрифуг 
и оборудования к ним, а также 

научные и конструкторские 
организации, обеспечивающие 
разработку современных технологий 
и материалов. В общей сложности 
в Топливной компании «ТВЭЛ» 
работаетболее 32 тыс. человек.

Деятельность российской 
Топливной компании в Чехии 
включает в себя изготовление 
и поставку ядерного топлива, 
а также услуги по разработке, 
лицензированию и научно-
техническому сопровождению и 
эксплуатации топлива (включая 
предоставление гарантий по 
эксплуатации активных зон 
ядерных реакторов).

Ядерное топливо «ТВЭЛ» работает на атомных 
станциях Чехии более четверти века

Jaderné palivo od firmy 
TVEL pracuje v českých 
elektrárnách více než čtvrtstoletí

Spolupráce České republiky a Rus-
ka v oblasti jaderné energetiky trvá 
více než půlstoletí. Za účasti ruských 
specialistů a odborníků byly postaveny 
výzkumné jaderné reaktory v UJV Řež 
a v roce 1985 byl uveden do provozu 
první blok v Jaderné elektrárně Duko-
vany. Ruské jaderné palivo využívají 
její čtyři bloky od počátku provozu až 
dodnes. Během celé této dlouhé doby 
prokazuje ruské palivo TVEL v reakto-
rech VVER 440 ty nejvyšší provozní 
parametry a vysokou spolehlivost.

Společnost TVEL, která je součás-
tí ruské státní korporace Rosatom, 
patří mezi největší světové výrobce 
jaderného paliva se sedmnáctipro-
centním podílem na světovém trhu. 
Její palivo dnes používají jaderné 
elektrárny v Evropě a v Asii.

Kromě toho TVEL pokrývá 40 pro-
cent světového trhu se službami sou-

visejícími s obohacováním přírodního 
uranu. Do skupiny TVEL patří oboha-
covací závody, závody na chemickou 
úpravu uranu, závody na fabrikaci 
a kompletaci jaderného paliva, výroba 
obohacovacích centrifug včetně jejich 
příslušenství. Součástí společnosti 
TVEL jsou také vědecké a konstrukč-
ní organizace, které se věnují rozvoji 
moderních technologií a materiálů. 
Ve všech firmách patřících do skupiny 
TVEL dnes pracuje více než 32 tisíc za-
městnanců.

Dodávky TVEL do České republiky 
zahrnují nejen palivové soubory pro 
jaderné reaktory (jak energetické, 
tak i výzkumné), ale i další služby 
v oblasti palivového cyklu jaderných 
elektráren – vývoj pokročilých typů 
paliva, jejich licencování a vědecko-in-
ženýrskou podporu využití jaderného 
paliva za provozu.

Společnost TVEL 
vyrábí jaderné palivo 

pro elektrárny 
v Česku i dalších 

zemích.
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České firmy dodají zařízení pro 
Leningradskou elektrárnu 

Arako a Sigma Group jsou mezi dodavateli pro Leningradskou jadernou 
elektrárnu s objemem zboží a služeb za 156 milionů korun. Oba podniky do-
dají do Ruska průmyslové armatury, zavírací ventily či vysokotlaké systémy. 
Arako a Sigma Group prostřednictvím Rosatomu spolupracují také s konsor-
ciem MIR.1200 tvořeným Škodou JS, Atomstrojexportem a Gidropressem, 
které se uchází o dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. 

Vítkovice dostaly v Rusku další zakázku 
Společnost Vítkovice Machinery Group uzavřela další kontrakt na dodávky 

pro ruskou energetiku. Bude dodávat trubkové svazky pro Balakovskou jader-
nou elektrárnu. Je to už sedmý kontrakt od chvíle, kdy Vítkovice podepsaly 
memorandum o spolupráci s ruskou skupinou Rosatom. Hodnota zakázky činí 
zhruba 55 milionů korun. Energetika však není jedinou oblastí, v níž skupina 
Vítkovice v Rusku působí. Dodává tam například technologii pro hutě, válcovny, 
průmyslové pece, ocelové lahve, mlecí koule, CNG technologie a další výrobky.

Unis zmodernizuje 
za miliardu eur ropnou rafinerii

Brněnská společnost Unis v Rusku zmodernizuje za jednu miliardu eur (asi 
24,8 miliardy korun) krasnodarský závod na zpracování ropy. Podepsaná 
smlouva zahrnuje první etapu, která končí v roce 2016 a obsahuje například 
odsíření benzinu, kerosenu a nafty. Firma předpokládá, že se bude podílet 
i na dalších čtyřech etapách rekonstrukce rafinerie v celkové sumě čtyři mili-
ardy eur. Unis bude vystupovat jako projektant, ale také v úloze dodavatele 
závodu a zpracuje celé technologické řešení. 

ALTA podepsala další kontrakty
Společnost ALTA dlouhodobě představuje jednu z nejúspěšnějších 

českých obchodních firem, působících na území střední a východní Evropy. 
Zejména v Rusku dosáhla významného postavení. Nedávné akvizice do 
výrobně-engineeringové základny v oblasti strojírenství a s nimi spojené 
celosvětové prodeje obráběcích strojů a důlních zařízení dávají společnosti 
globální charakter. Nyní věří, že na úspěchy v Rusku dokáže navázat i v dal-
ších zemích. 

Rozvoj společnosti ALTA pokračuje a bude i nadále probíhat jak v tradič-
ních, tak i v nových segmentech. Vedle oborů jako strojírenství, těžké stro-
jírenství, obrábění a důlní technologie významně posílil úsek metalurgických 
zařízení a je také velmi aktivní v oblasti klasické i jaderné energetiky. 

Díky postupné majetkové akvizici společností TOS Kuřim, SE-MI Techno-
logy, ČKD Blansko, Škoda Machine Tool a firmy Keratech disponuje ALTA vý-
znamnou výrobní a projekční základnou v oblasti obráběcích strojů, zařízení 
pro hlubinnou a povrchovou těžbu i pro oblast metalurgie. 

V květnu tohoto roku byla podepsána smlouva s OAO Ašinskij metallur-
gičeskij zavod (AMET), jejímž předmětem je rekonstrukce a celková moder-
nizace válcovací linky. Kontrakt v hodnotě 330 milionů eur bude realizován 
v několika etapách v letech 2011 až 2013 formou dodávky na klíč.  

Dalším významným podepsaným kontraktem v roce 2012 je dodávka „na 
klíč“ kompletní technologické linky cihelny OOO KKI, Klincy (Závod keramic-
kých výrobků, Brjanská oblast, RF). Zahrnuje to dodávku projektových prací, 
kompletního technologického zařízení, stavebních montážních prací včetně 
uvedení do provozu a průkazu výkonových parametrů. Celkový objem kon-
traktu je téměř 33 milionů eur.

Vlakové soupravy pro Rusko
Plzeňská Škoda Transportation získala společně s ruskou společností ZAO 

Vagonmaš zakázku na dodávku devíti vlakových souprav pro metro v Pet-
rohradu. Zakázka má hodnotu zhruba dvě miliardy korun. Plzeňský podnik 
dodá novým petrohradským vlakům motory, podvozky a řízení. První takový 
vagon představil výrobce už v roce 2009. Petrohradské metro bude ještě 
potřebovat další desítky souprav. Škoda Transportation je v Rusku ve hře 
i v další soutěži, kde jde o více než deset miliard korun. Moskevský dopravce 
Aeroexpress, který vozí cestující mezi tamními nádražími a letišti, shání  
150 patrových vlaků. Škoda už prošla sítem kvalifikací.
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V přístupu českých firem na ruský 
trh pomáhá mimo jiné Obchodní 
a průmyslová komora Ruské federace 
(OPK). Ta nabízí například tyto služby: 
prověřuje důvěryhodnost a spoleh-
livost případného ruského partnera, 
pomáhá získat obchodní vízum či 
pracovní povolení. „Pokud firma 
potřebuje úřední registraci v Rusku, 
nebo chce získat od počátku spoleh-
livý a solidní status prostřednictvím 
úřední akreditace, případně chce 
neformální pomoc při minimalizaci 
výdajů, tak se může na komoru obrá-
tit,“ uvádí Vladimír Mikojan, regionální 
reprezentant Obchodní a průmyslové 
komory RF ve střední Evropě. 

Komora usnadní českým firmám 
vlastní vyhledávání obchodních 
partnerů v určitých segmentech 

trhu prostřednictvím svého in-
formačního systému „Síť výměny 
obchodních informací systému 
OPK RF“, nebo na základě žádosti 
adresované Odboru pro obchodní 
informace OPK. Vše, co souvisí 
s vydáním certifikátů pro dovážené 
zboží, dokumentů shody s ruskými 

standardy a normami, realizací 
úředních technických posudků, řeší 
„Sojuzexpertiza“, což je dceřiná 
organizace komory, působící ve 
čtyřiceti místech a krajích Ruska.

Posláním Reprezentace OPK je 
poskytování konzultací, zajištění 
pomoci při vzniku problémů, podpora 
v obchodních, právních a jiných 
vztazích. Klíčovými partnery a spo-
lupracovníky OPK jsou Hospodářská 
komora ČR, Komora pro země SNS 
jakož i regionální komory a pražské 
Středisko obchodní spolupráce ori-
entované na vztahy malých a střed-
ních podniků obou zemí.   

„V Česku jakožto zemi orientova-
né na export, která se již odedávna 
zviditelňuje díky kvalitnímu zařízení 
a technologiím, vytváří OPK společně 

s Hospodářskou komorou systém 
předsmluvní přípravy dokumentace: to 
znamená, že společně s dodavatelem 
vypracujeme přehled toho, jaké normy 
a standardy bude muset dodržovat při 
dodávkách zboží do Ruska, jaké dokla-
dy bude nutné vyplnit, jaké posudky zís-
kat,“ vysvětluje Vladimír Mikojan. OPK 
předpokládá, že se jí podaří podstatně 
zkrátit dobu trvání všech těchto řízení 
v Rusku tím, že se začne s předstihem 
vyřizování v Česku a potom se předá 
štafeta ruským spolupracovníkům ze 
zmíněné společnosti Sojuzexpertiza.

V budoucnu chce OPK uvést 
do života zásadu „jediných dveří“, 
kde se bude řada nevyhnutelných 
a časově náročných otázek řešit již 
v počátečním stadiu a pokud možno 
před dodáním zboží do Ruska. 

Ministr Kuba vedl misi českých podnikatelů do  Tatarstánu 
Ministr průmyslu a obchodu Mar-

tin Kuba vedl do Kazaně misi téměř 
50 zástupců českých firem, které 
měly zájem posílit stávající a navázat 
nové kontakty s tatarstánskými, 
respektive ruskými partnery a re-
alizovat s nimi konkrétní společné 
projekty. Výsledkem mise jsou pode-
psané dohody v hodnotě okolo dvou 
miliard korun. 

Poprvé v historii smíšené 
mezivládní komise pro spolupráci 
obou zemí se její zasedání konalo 
jinde než v Praze nebo Moskvě. 
„Přímá spolupráce s ruskými regi-
ony má velký význam pro rozvoj 
hospodářských vztahů mezi Českou 
republikou a Ruskou federací. Tuto 
formu spolupráce plně podporuji, 
neboť její výsledky se pozitivně 
promítají do růstu vzájemného 
obchodu,“ zdůraznil Kuba. Český 
ministr vyjádřil podporu význam-
ným plánovaným česko-ruským 
projektům. Jde například o projekt 
železnice a mostů na trase Obska-
ja-Salechard-Nadym.

V průběhu zasedání se sešel český 
ministr s prezidentem Tatarstánu 
Rustamem Minnichanovem, se 
kterým projednal možnosti rozšíření 
spolupráce s tímto regionem a pod-
pořil konkrétní projekty, které české 

firmy plánují v Tatarstánu realizovat. 
„Republika Tatarstán patří z našeho 
pohledu jednoznačně mezi hospo-
dářsky nejvýznamnější ruské regiony, 
máme s ní dlouhodobě mimořádně 
dobré vztahy, a to na úrovni před-
stavitelů státních orgánů i na úrovni 
podnikatelských subjektů,“ uvedl 
ministr. 

Během mise se uskutečnilo skoro 
200 schůzek českých podnikatelů 
se zástupci místních firem. „Během 
jednání v Kazani bylo podepsáno 
memorandum a dohodnuty detai-
ly exportního úvěru na výstavbu 
farmy prasat pro 1400 prasnic 
v Bugulmě za 24,5 milionu eur 
a projednán další postup v historic-
ky největším česko-ruském země-
dělském projektu MaWR Abakan za 
228 milionů eur, kde bychom měli 
společně s dalšími českými firmami 
zahájit výstavbu v dubnu 2013. 
Samozřejmě s pojištěním EGAP, bez 
jehož podpory by se takové projekty 
nedaly realizovat, přestože na ruské 
straně je státní banka Rosselchoz-
bank a 30 procent jištění tvoří 
státní záruka RF,“ uvedl jednatel 
společnosti Bauer Technics z Tábora 
Karel Líkař. Ruskou federaci a také 
Ukrajinu a Bělorusko označuje firma 
v současnosti za své hlavní exportní 

Generali PPF v Rusku zvýšila obrat

Pojišťovny holdingu Generali PPF v Rusku v prvním pololetí vykázaly 
meziroční růst předepsaného pojistného neživotního pojištění o 103 pro-
cent na 187 milionů eur. Růst pojistného životního pojištění činil 33 pro-
cent na 19 milionů eur. Zisk zůstal na obdobné úrovni jako v předchozím 
roce, tedy 13 milionů eur.

Podle údajů pojišťovny jsou celkové výdaje průměrného Rusa na pojištění 
třicetkrát nižší než průměr v západní Evropě a představují jen čtvrtinu stře-
doevropského průměru. V životním pojištění jsou rozdíly ještě dramatičtější 
- výdaje průměrného Rusa jsou 613krát nižší než v západní Evropě a 67krát 
nižší než ve střední Evropě.

Více než v Česku tedy zatím funguje v Rusku přesvědčení, že v pří-
padě problémů se o člověka postará stát. Totéž vypovídají i údaje 
sdružení ruských pojišťoven, podle nichž loni pojišťovací trh sumou 
665 miliard rublů (asi 408 miliard korun) představoval 1,2 procenta 
hrubého domácího produktu. Podle sdružení by do roku 2020 měl 
vzrůst na čtyři až pět procent HDP, čímž by se stal jedním z největších 
a nejrychleji rostoucích na světě.

Generali PPF vstoupila na ruský trh právě před deseti lety na podzim 
2002, tehdy ještě pod hlavičkou České pojišťovny. Nyní je na 14. příčce 
mezi přibližně 600 pojišťovacími ústavy, v životním pojištění je devátá.

Mitas postaví továrnu 
na výrobu pneumatik

Při obchodní misi českých podnikatelů v Kazani bylo mimo jiné pode-
psáno českou firmou Mitas také memorandum o záměru postavit s ta-
tarským partnerem továrnu na výrobu velkých radiálních zemědělských 
pneumatik pro traktory a kombajny. 

Výrobní hala by měla mít velikost 15 tisíc metrů čtvereční, sklad na 
hotové výrobky bude mít zhruba 5000 metrů čtverečních. Hodnota in-
vestice se odhaduje na 50 milionů dolarů. V budoucím závodě by mělo 
nalézt práci 200 lidí. 

В рамках взаимного 
сотрудничества в области 
торговли России и Чехии в 
последнее время удалось 
заключить много перспективных 
контрактов. Например, 
пльзеньская компания Ško-
da Transportation совместно 
с российской компанией ЗАО 
Вагонмаш получила заказ на 
поставку девяти вагонных 
составов для метро в Санкт-
Петербурге. Стоимость заказа – 
около 2 млрд крон. 

Фирмы Arako и Sigma 
Group – субпоставщики для 
Ленинградской АЭС на сумму 156 
млн крон. Компания Vítkovice 
Machinery Group будет поставлять 
трубные пучки для Балаковской 

Чешско-российское деловое партнёрство
АЭС. Брненская компания Unis 
модернизирует краснодарский 
нефтеперерабатывающий завод 
за 1 млрд евро (24,8 млрд крон). 

Компания ALTA в мае текущего 
года подписала договор с ОАО 
Ашинский металлургический 
завод (АМЕТ) о реконструкции и 
полной модернизации прокатной 
линии. 

Поддержала взаимные 
отношения и поездка чешского 
министра промышленности и 
торговли Мартина Кубы в Казань, 
в которой его сопровождало 
50 представителей чешских 

фирм. Во время поездки 
состоялось около 200 встреч 
чешских предпринимателей 
с представителями местных 
компаний. 

Кроме прочих, доступу 
чешских фирм на российский 
рынок способствует Торгово-
промышленная палата 
Российской Федерации (ТПП). 
Она, например, проверяет 
доверительность и надёжность 
потенциального российского 
партнёра, помогает получать 
бизнес-визы или разрешения 
на работу. С помощью 

информационной системы 
«Сеть обмена деловой 
информацией системы ТПП РФ» 
или на основании прошения, 
адресованного Департаменту 
деловой информации ТПП РФ, 
Палата облегчает чешским 
компаниям поиск торговых 
партнёров в определённых 
сегментах рынка.

ТПП планирует воплотить в 
жизнь принцип «одной двери», 
где ряд неизбежных и неотложных 
вопросов будет рассматриваться 
на ранней стадии, ещё до начала 
поставок товаров в Россию. 

OPK: Pomoc nejen metodická

cíle. Společnost nabízí na klíč nejen 
stavby prasečích farem, ale také 
třeba drůbežáren nebo podniků 
na zpracování obílí. Právě úspěch 
při vývozu do Ruska letos firmě 
rozhodující měrou pomohl získat 1. 

místo v soutěži Exportní cena DHL 
UniCredit v kategorii Středně velká 
firma. 

Přímo v Kazani se realizuje další 
stavební počin firmy PSJ v Ruské 
federaci. V hlavním městě Tatar-

banka ve spolupráci s Exportní 
garanční a pojišťovací společností 
EGAP. Investorem díla je meziná-
rodní developerská skupina Clover 
Group. 

Rezidenční část komplexu Mega-
polis v Kazani nabídne celkem 399 
apartmánů na více než 38 tisících 
metrech čtverečních. V přízemí 
budovy se bude nacházet dva tisíce 
metrů čtverečních komerčních ploch 
a ve třech podzemních podlažích 
400 parkovacích míst. Součástí 
kazaňského komplexu, který roste 
v historickém a obchodním centru 
města, budou vedle nyní realizova-
né rezidenční části i další objekty. 
„V současné době se dílo nachází 
zhruba ve třetině. Provedeny jsou 
tři podzemní a osm nadzemních 
pater železobetonové monolitické 
konstrukce. Nejvyššího šestadvacá-
tého podlaží bychom měli dosáh-
nout v srpnu příštího roku,“ říká 
Martin Švoma, projektový manažer 
PSJ z Divize export.

Během jednání v Kazani bylo 
podepsáno memorandum o II. etapě 
projektu Megapolis. Bude ji tvořit 
rezidenční komplex v podobě pěta-
dvacetipodlažního domu. Finanční 
objem tohoto díla bude činit kolem 
30 milionů euro.

stánu, v němž žije 1,2 milionu 
obyvatel, roste za necelých 32 
milionů eur šestadvacetipodlažní 
rezidenční budova představující 
úvodní etapu komplexu Megapolis. 
Na financování se podílí Komerční 

Mozaika
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Koleje od oceánu k oceánu: Spojení Atlantiku a Pacifiku

Ruské železnice jsou systémo-
vou součástí dopravní struktury 
Ruska. Jsou úzce začleněny do rus-
ké ekonomiky a každodenně přispí-
vají rozvoji národní ekonomiky. Na 
ruskou národní železniční síť připa-
dá více než 42 procent celkového 
obratu nákladní dopravy (po ode-
čtení zboží přepravovaného potru-
bím podíl železnice představuje asi 
85 procent) a přibližně 32 procent 
celkového obratu přepravovaných 
cestujících. Ruské železnice (RŽD) 
patří mezi pět největších podniků 
Ruska a vytvářejí asi dvě procenta 
HDP země.

V uplynulých letech realizovaly celý 
soubor opatření k rozvoji železniční 
infrastruktury: byla plně dokončena 
elektrifikace tratí Transsibiřská ma-
gistrála. Byla provedena rekonstruk-
ce mostů a tunelů, včetně těch na 
úsecích Bajkalsko-amurské magistrá-
ly. Byla postavena a zrekonstruována 
velká překladová, seřaďovací a pří-
stavní nádraží. Prioritně se rozvíjely 
a realizovaly stavby mezinárodních 
dopravních koridorů vedoucích po 
území Ruska, stejně jako infrastruk-
tura na přístupech do nejdůležitějších 
ruských přístavů. Byla zlikvidována 
„úzká místa“ na hlavních evropsko- 
-asijských trasách. 

Hlavní spojení 
Evropy a Asie

Ruské železnice dnes reprezentují 
nejefektivnější a nejrozvinutější su-
chozemskou dopravní infrastrukturu 
spojující Evropu s Asií. Zároveň zůstá-
vá jejich pozornost upřena na zjevnou 
nejednotnost, nedostatečnou prová-
zanost světového dopravního systé-
mu i na to, že stále přetrvává velké 
množství technických, normativních 
či správních bariér mezi železnicemi 
různých zemí.  

Integrace jednotlivých železnic 
do společného euroasijského systé-
mu a rozvoj globálních dopravních 
koridorů – to jsou přednostní úkoly 
v podmínkách globalizace světové 
ekonomiky a probíhajících integrač-
ních procesů, jakými jsou rozšíření 
Evropské unie, přistoupení Ruska 
k WTO, vytvoření Jednotného hos-
podářského prostoru Ruska, Kazach-
stánu a Běloruska. Činnost holdingu 
Ruské železnice se zaměřuje na řeše-
ní strategického úkolu souvisejícího 
s vytvořením jednotného hospodář-
ského a lidského prostoru od Atlant-
ského oceánu až k oceánu Tichému.

Široké a úzké koleje
RŽD rozvíjí řadu integračních ini-

ciativ, směřujících k rozvoji hospo-

R uské železnice jsou v Rusku největším dopravcem 
a patří mezi pět největších podniků v zemi. Podílejí 
se na velkorysých projektech propojení Evropy 

a Asie. Do roku 2050 by se mělo po kolejích dopravovat do 
Evropy plných 24 milionů tun nákladu ročně.  

dářského partnerství zemí Evropské 
unie a Ruska na základě upevnění 
vzájemných vztahů mezi železnicemi. 
Společnost navázala a udržuje aktiv-
ní vztahy s vedením dopravního bloku 
Evropské komise. Praxe ukazuje, jak 
se na základě rozvoje hospodářských 
a kulturních vztahů mezi Ruskem 
a Evropou zvyšuje i povědomí o práci 
a o projektech RŽD. Sílí společné pře-
svědčení, že vytváření jednotného eu-
roasijského přepravního prostoru bez 
ohledu na rozdíly v šířce železničních 
kolejí a standardy je významným ná-
strojem hospodářského rozvoje a od-
stranění rizik hospodářské recese.   

Takový přistup k euroasijskému 
směru západ – východ umožní ak-
tivněji spolupracovat na minimalizaci 
technologických, celních či tarifních 
bariér a na zvyšování prostupnosti 
infrastruktury a hraničních přechodů, 
včetně těch, kde se stýkají „široké“ 
a „úzké“ tratě.  

V současné době existují v euro- 
asijském prostoru společné celo-
evropské dopravní koridory (které 
v zásadě vedou ze střední Evropy do 
Moskvy a Nižního Novgorodu), kori-
dory OSŽD (východní Evropa, SNS, 
Asijsko-tichooceánský region), síť 
Transasijských železnic (od ATR k zá-
padním hranicím Ruska) a síť Transev-
ropských železnic (TEN-T).   

Podíváme-li se však na schéma 
tratí, pak jasně vidíme, jak se kupí 
jedna přes druhou a v mnoha bodech 
se překrývají, ovšem bez dostatečné-
ho počtu styčných bodů a propojení. 
Zatím neexistuje jednotný přístup 
k vytvoření nejefektivnějších železnič-
ních koridorů ve směru západ – vý-
chod. Shodou okolností se všechny 
tyto koridory spojují v dopravním uzlu 
Bratislava – Vídeň.

Koridor až do Rakouska
V této souvislosti je mimořádně 

důležité, aby pokračovaly práce na 
vytváření nového euroasijského kori-
doru od Tichého oceánu na Sloven-
sko a do Rakouska, včetně protažení 
širokorozchodných kolejí o velikosti 
1520 milimetrů ze slovenských Košic 
do Bratislavy a Vídně. Tento projekt 
rozpracovávají RŽD společně s želez-

nicemi v Rakousku, na Slovensku a na 
Ukrajině.

Účastníci projektu mají jasnou před-
stavu o výhodách, které by přineslo 
rozšíření „Prostoru 1520“ a jeho za-
členění do systému evropských že-
leznic. Analýza rozložení existujících 
surovinových zdrojů a trhů pro odbyt 
vyrobeného zboží ve světovém mě-
řítku ukazuje, že zeměpisná poloha 
tohoto železničního „Prostoru 1520“ 
poskytuje obrovské rezervy pro roz-
voj přepravy nákladu mezi zeměmi 
západní Evropy a východní Asie. 
Realizace projektu napomůže vytvo-
ření stabilního dopravního koridoru 
dlouhého více než 10 tisíc kilometrů, 
díky němuž bude možné přepravovat 
náklad z Dálného východu do Evropy 
beze změny šířky kolejí.

Ročně má putovat do Ev-
ropy o 16 milionů tun více

Uskutečnění projektu bude zname-
nat obrovské zvýšení přepravy ná-
kladů po nové tranzitní trase. Podle 
posudků dojde díky prodloužení širo-
korozchodných kolejí do roku 2050 
do Evropy ke zvýšení každoroční 
přepravy na více než 16 milionů tun 
nákladu. V případě, že se naplní op-
timistický scénář, může se po kolejích 
přepravovat 24 milionů tun ročně. 
Aby bylo možné tento objem nákla-
du ještě dále distribuovat a rozvézt, 
bude zapotřebí zapojení přepravců 
z Česka, Polska, Maďarska a dalších 
evropských států.

Rozvoj dopravních spojení, vznik 
nových tras a optimalizace podmínek 
přepravy pozitivně ovlivní dynamiku 
hospodářského růstu jak v zemích 
Evropské unie, tak i v sousedních 
zemích – v prvé řadě v SNS. Reali-
zace projektu napomůže zlepšení 
obchodních vztahů mezi uvedenými 
zeměmi a přinese i významné makro-
ekonomické efekty pro všechny země 
zahrnuté v projektu. Výsledkem bu-
dou další ekonomické výhody pro  
33 zemí Evropy (včetně Slovenska, 
Rakouska, Česka, Maďarska, Ně-
mecka, Švýcarska, Itálie, Slovinska, 
Srbska, Chorvatska) a samozřejmě 
i Ruska, střední Asie a Dálného vý-
chodu.  

V březnu 2009 byla z iniciativy 
Obchodní a průmyslové komory RF 
a společnosti Ruské železnice (RŽD), 
založena Rada podnikatelů pro spo-
lupráci s Českou republikou. Jejími 
členy jsou například: Ruské železnice, 
První Česko-Ruská banka, TATNEFŤ, 
AFK Sistěma, Atomstrojexport a dal-
ší.  V současnosti tvoří radu 27 pod-
niků, z toho je šest strojírenských, 

pět bank, dále odvětvové holdingy, 
energetické a další podniky.  

Základním cílem rady je rozšíření 
a rozvoj obchodních kontaktů mezi 
ruskými a českými podnikateli. Před-
sedou rady byl zvolen viceprezident 
společnosti RŽD Oleg Toni.   

Rada podnikatelů aktivně podpoři-
la řadu projektů. Společnost PSG In-
ternational ze Zlína i za pomoci rady 

úspěšně realizovala projekt výstavby 
paroplynové elektrárny ve Vologod-
ské oblasti.  Byla navázána spoluprá-
ce partnerské Rady podnikatelů Čes-
ké republiky pro spolupráci s Ruskem 
s administrativami a podnikateli ve 
Vologodské a Archangelské oblasti, 
s Něněckou autonomní oblastí, s Re-
publikou Sacha (Jakutskem) a s Re-
publikou Tuva.  

V oblasti mezinárodní obchod-
ní spolupráce, zejména při realizaci 
inovací, během nichž se do projektů 
zapojují společnosti z různých zemí, 
je význam organizací, jakou je pod-
nikatelská rada, neocenitelný.  Rada 
podnikatelů pro spolupráci s Českou 
republikou je otevřena všem, kdo se 
chtějí podílet na vzájemně výhodné 
spolupráci.

Rada ruských podnikatelů podporuje vzájemný obchod

Viceprezident 
Ruských železnic 
Oleg Toni.
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На национальную 
железнодорожную сеть 
приходится более 42 % 
совокупного грузооборота (а без 
учета трубопроводов – около 
85 %) и около 32 % общего 
пассажирооборота транспортной 
системы.  ОАО «Российские 
железные дороги» входит в 
пятерку крупнейших предприятий 
России и формирует около 2 % 
ВВП нашей страны.  

В приоритетном порядке 
развивались участки 
международных транспортных 
коридоров, проходящих 
по территории России, и 
инфраструктура на подходах к 
важнейшим российским портам, 
ликвидировались «узкие места» 
на основных евроазиатских 
маршрутах. 

Российские железные 
дороги сегодня – это наиболее 
эффективная и развитая 
сухопутная транспортная 
инфраструктура, соединяющая 
Европу и Азию. 

Интеграция отдельных 
железных дорог в единую 
евроазиатскую транспортную 
систему и развитие глобальных 
транспортных коридоров 
становятся приоритетными 
задачами в условиях глобализации 
мировой экономики и 
происходящих интеграционных 
процессов, таких как расширение 
Евросоюза, присоединение 

Рельсы от океана до океана:
между Атлантическим и Тихим

России к ВТО, создание Единого 
экономического пространства 
России, Казахстана и Белоруссии. 

Деятельность холдинга 
«Российские железные дороги» 
направлена на решение 
стратегической задачи по 
созданию единого экономического 
и человеческого пространства от 
Атлантического до Тихого океана. 

Формирование единого 
евроазиатского транспортного 
пространства, вне зависимости 
от различий в ширине 
железнодорожной колеи и 
стандартах, является мощным 
инструментом экономического 
развития и устранения угроз 
экономической рецессии. 

Аналогичный подход для 
евроазиатского направления 
«Запад – Восток» позволит 
активизировать работу по 

колеи 1520 мм от словацкого 
города Кошице до Братиславы и 
Вены.  

Реализация проекта в 
перспективе будет способствовать 
формированию устойчивого 
транспортного коридора 
протяженностью более 10 тысяч 
километров, который позволит 
перевозить грузы с Дальнего 
Востока в Европу без изменения 
ширины колеи.  

По оценкам, продление широкой 
колеи в Европу к 2050 году 
позволит привлекать более 16 млн. 
тонн грузов ежегодно. В случае 
реализации оптимистического 
сценария грузопоток может 
составить 24 млн. тонн в год – 
чтобы далее «развезти» этот 
объем грузов, подтребуется 
подключение перевозчиков из 
Чехии, Польши, Венгрии, других 
европейских стран.  

Развитие транспортных связей, 
появление новых маршрутов и 
оптимизация условий перевозок 
положительным образом повлияет 
на динамику экономического роста 
как в странах ЕС, так и прилегающих 
странах (в первую очередь СНГ). В 
конечном итоге, дополнительные 
экономические преимущества 
получат 33 страны Европы (в т.ч. 
Словакия, Австрия, Чехия, Венгрия, 
Германия, Швейцария, Италия, 
Словения, Сербия и Хорватия), 
Центральной Азии и Дальнего 
Востока, и, конечно, Россия.

снижению технологических, 
таможенных, тарифных барьеров 
и увеличению пропускной 
способности инфраструктуры и 
пограничных пунктов, в том числе, 
на стыке «широкой» и «узкой» 
железнодорожных колей. 

В настоящее время на 
евроазиатском пространстве 
действуют общеевропейские 
транспортные коридоры (в 
основном охватывающие регион 
от центральной Европы до Москвы 
и Нижнего Новгорода), коридоры 
ОСЖД (Восточная Европа, 
СНГ, АТР), сеть Трансазиатских 
железных дорог (от АТР до 
западных границ России) и сеть 
Трансъевропейских железных 
дорог (TEN-T).  

При этом, если посмотреть на 
схему, то четко видно, как они 
накладываются друг на друга с 
многочисленными пересечениями 
и без достаточной стыковки. А 
единого подхода к формированию 
наиболее эффективных 
железнодорожных коридоров в 
рамках направления «Запад – 
Восток» до сих пор не существует. 
Все эти коридоры стыкуются в 
транспортном узле Братислава-
Вена. 

В этой связи особенно важным 
представляется продолжение 
работы по формированию нового 
евразийского коридора от Тихого 
океана до Словакии и Австрии, 
включая продление широкой 

В марте 2006 года по 
инициативе ТПП РФ и ОАО 
«РЖД» был учреждён Деловой 
совет по сотрудничеству с 
Чехией.  

На сегодняшний день состав 
участников Делового совета 
насчитывает 27 предприятий, в 
том числе 6 машиностроительных 
предприятий, 5 банков, 
многоотраслевые холдинги 

и предприятия энергетики,  
среди них:  ОАО «Российские 
железные дороги»,  ООО 
«Первый Чешско-Российский 
Банк», ОАО «ТАТНЕФТЬ», 
ОАО «АФК «Система», ЗАО 
«Атомстройэкспорт» и др. 

Председателем Делового 
совета по сотрудничеству с Чехией 
был избран и является вице-
президент ОАО «РЖД» Тони О.В.  

В рамках деятельности 
Делового совета, например, 
поддержана успешная 
реализация проекта 
строительства газотурбинной 
теплоэлектростанции в  
Вологодской области компанией 
«PSG International»; налажено 
сотрудничество Делового совета 
предпринимателей Чешской 
Республики по сотрудничеству 

с Россией с администрациями 
и региональным бизнесом 
Вологодской и Архангельской 
областей, Ненецкого автономного 
округа, Республик Саха (Якутия) и 
Тува. 

Перед Деловым советом по 
сотрудничеству с Чехией стоит  
еще немало задач, а его двери 
открыты для взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Деловой совет по сотрудничеству с Чехией
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Základem ekonomické stability 
každé země je malé a střední pod-
nikání. O tom se dočtete v každé 
ekonomické učebnici. Nicméně ještě 
nikdo nenapsal učebnici, která by 
poradila, jak začít s podnikáním v cizí 
zemi na vlastní pěst. Česká republi-
ka byla jednou z mála zemí, jejichž 
právní předpisy byly přátelské k za-
hraničním podnikatelům a dovolily jim 
začít vlastní podnikání často úplně od 
nuly.

Skoro 20 tisíc Rusů  
má v Česku firmu

I když v dnešním globálním světě 
nelze podnikání rozlišovat dle státní 
příslušnosti, podnikatelé pocházející 
z Ruska vytvořili v České republice 
významnou síť podniků, která sto-
jí za zmínku. Dle studie poradenské 
společnosti Dun & Bradstreet má 
19 758 Rusů společnosti se sídlem 

v České republice a jsou zapsáni do 
obchodního rejstříku jako ředitelé 
těchto společností. To je obecně více 
než polovina z celkového počtu Rusů, 
kteří dlouhodobě nebo trvale pobýva-
jí na území České republiky. Dle Minis-
terstva vnitra jich bylo na konci září 
2012 víc než 33 tisíc.

První a jasnou známkou „ruské 
přítomnosti“ v České republice je 
velké množství ruských tištěných mé-
dií. V Praze jsou publikovány noviny, 
jedná se o tři týdeníky a dva měsíč-
níky, dále pak čtyři měsíční časopisy 
a několik reklamních časopisů, které 
se zabývají realitním trhem a cestov-
ním ruchem. Nedávno se ruské noviny 
objevily i v Karlových Varech. Na in-
ternetu můžeme najít kolem 20 pro-
jektů, které se týkají České republiky 
(fóra, webové stránky, komunity, sku-
piny, sociální sítě). Podle údajů novin 
Pražský Express je ze 430 tisíc cizinců 

Svéráz národního 
podnikání

R uská komunita v Česku představuje víc než 33 tisíc 
lidí. Víc než polovina z nich jsou podnikatelé. Působí 
v různých oborech – od realit, přes poradenství až po 

kosmetické služby nebo takzvané svatební podnikání. 

Aleksej Litvin, 
ředitel 
společnosti 
Asiana
Cestovní 

kancelář, založeno v roce 1993, 
roční obrat 2 miliardy korun,  
75 zaměstnanců 
1.  Jako vždy a všude je nejobtíž-

nější být lepší než konkurence. 
Konkrétně pro nás je velmi 
důležitý personální výběr za-
městnanců a vyškolení vlastních 
manažerů. 

2.  V podnikání nebývá nic snadné. 
3.  Až do teď ne, ale jsme připraveni! 
4.  S plnou odpovědností mohu říci, 

že korupce je nám vzdálená, 
žádné úplatky jsme nikdy nikomu 
nedávali.

5.  Asi ano, i když jako v každém ji-
ném podnikání to nebude snadné.

Julija 
Kibardina, 
společnost 
Garry Trade
Design a výroba 

značkových výrobků, založeno 
v roce 2006, rodinná firma, 
2 osoby na volné noze 
1.  Vhodný personál rozhoduje 

o všem, takový však v Česku není. 
2.  Nízká úroveň byrokracie značně 

usnadňuje podnikání. 
3.  Krize nás donutila se mobilizovat, 

hledat nová řešení a vytvářet 
inovativní produkty.

4. Ne. 
5.  Naše podnikání není vázáno na 

určitou zemi, žiji tady a pracuji, 
protože v danou chvíli je to pro 
mě pohodlné. Praha je jedno 
z nejkrásnějších evropských měst, 
relativně čisté a bezpečné.

Sergej Sinicyn, 
ředitel 
společnosti 
Malý Génius
Výroba 

vzdělávacích hraček, založeno 
v roce 2005, roční obrat čtyři 
miliony korun, čtyři zaměstnanci
1.  Setrvačnost a trocha konzervatis-

mu zákazníků (kupujících).
2.  Již zavedené vztahy jsou stabilní, 

není  žádný velký přesun zákaz-
níků ze strany na stranu (opak 
bodu 1.).

3. Ne.
4. Ne.
5. Spíše ano.

PĚT OTÁZEK 
RUSKÝM 
PODNIKATELŮM
1.  Co je nejobtížnější 

na podnikání v České 
republice?

2. Co je snadné?

3.  Odrazila se na vašem 
podnikání ekonomická 
krize?

4.  Setkali jste se s korupcí 
v České republice?

5.  Je výhledově váš druh 
podnikání perspektivní 
v České republice?

žijících v České republice asi 180 tisíc 
rusky hovořících.

Od půjčoven aut 
až po svatby na klíč

Vznik ruských podnikatelských 
struktur v České republice na konci 
90. let probíhal tradičně, poptávka 
vytvářela nabídku. V této době se ob-
jevují velké vlny ekonomických imig-

rantů z Ruska. Okamžitě vznikají sou-
kromé ruské školy, pobočky vysokých 
škol, obchody s ruskými výrobky, kos-
metické salony, kanceláře nabízející 
realitní, poradenské a překladatelské 
služby. Postupně se začínají objevo-
vat další specifické služby: půjčovny 
aut, internetové telefonování, taxi 
služba, účetní služby. V poslední době 
došlo i k rozvoji takzvaného svateb-

ního podnikání (pořádání svateb pro 
zahraniční návštěvníky).

To vše je práce ruských podniků pro 
Rusy, často je toto podnikání nazývá-
no „diasporální“. Tyto podniky jsou 
dobře systematizovány a adekvátně 
zastoupeny v ročence „Zlaté stránky 
ruského podnikání v České republice", 
která bude na začátku roku 2013 vy-
dána již poosmé. Mnozí Rusové doká-
zali integrovat svou obchodní činnost 
do české společnosti a úspěšně pra-
cují v rámci celé země.

Podle statistik ze „Zlatých strá-
nek", vydaných v roce 2012, je v Pra-
ze provozováno 22 prodejen s rus-

kými potravinami a zbožím, existuje 
20 realitních kanceláří, asi 15 spo-
lečností nabízí celou řadu úklidových 
služeb, 12 osobní a nákladní dopra-
vu, 15 údržbu výpočetní techniky, 
v oblasti kosmetických a zdravotních 
služeb pracuje kolem 25 společností. 
V Praze je sedm ruských školek, dvě 
soukromé školy a jedna veřejná (při 
velvyslanectví). Při velvyslanectví 
rovněž funguje hudební škola.

Bohužel musíme konstatovat, že 
současná česká legislativa směřuje 
ke zhoršení pravidel pro pobyt za-
hraničních podnikatelů. Velmi čas-
to je cizincům z Ruska, kteří založili 

společnost v České republice a chtějí 
se přestěhovat a podnikat, odepřeno 
povolení k pobytu. Česká republika 
ztrácí svoji pozici jako destinace pro 
obchodní přistěhovalectví.

Předpokládá se, že v roce 2014 
vstoupí v platnost nový zákon o pobytu  
cizinců na českém území, který definuje 
pojem „investor". Podle návrhu zákona 
je získání povolení k pobytu podmíněno 
investicí do české ekonomiky, řádově ve 
výši pěti milionů korun. Zda tato inova-
ce podnítí příliv ruského kapitálu a lid-
ských zdrojů do České republiky, nebo 
naopak odradí podnikatele, to ukáže 
čas. Irina Šulcová

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
БИЗНЕСА

Основой экономической 
стабильности любого государства 
является малый и средний 
бизнес. Об этом можно прочитать 
в любом учебнике по экономике. 
Правда, еще не написан 
такой учебник, в котором бы 
рассказывалось, как построить 
бизнес в чужом государстве 
собственными силами. Чехия 
оказалась одной из немногих 
стран, законодательство 
которой было дружественным 
по отношению к иностранным 
бизнесменам и позволило им 
здесь начать свое дело часто с 
нуля. 

И хотя в сегодняшнем 
глобальном мире бизнес 
нельзя дифференцировать по 
национальной принадлежности, 
в Чехии выходцы из России 
создали достаточно видную 
инфраструктуру, о которой 
стоит сказать. Cогласно 
исследованию, проведённому 
консалтинговой компанией Dun 
& Bradstreet, 19.758 россиян 
зарегистрированы в Чехии в 
Торговом реестре как директора 
фирм. Это вообще больше 
половины от всего количества 
россиян, временно или 
постоянно проживающих в Чехии 
(по сведениям МВД на конец 
сентября 2012 года – 33.354 
человек).

Nejvíc je cítit ruský 
podnikatelský živel 
v Karlových Varech.
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XL/XLI Rusko - obchodní partner

Program spolupráce 
v kultuře mezi Českou 
republikou a Ruskou 

federací spatřil světlo světa 
přesně před rokem. Díky 
tomu během uplynulých 
dvanácti měsíců hostovalo 
v obou zemích mnoho 
ruských či českých herců, 
hudebníků či výtvarníků. 
Další akce se chystají.

Je lety prověřenou skutečnos-
tí, že ve vyspělých demokraciích je 
fungující dvoustranná spolupráce 
v oblasti kultury ideálním předpolím 
pro úspěšný rozvoj a prohlubování 
vztahů obchodních. Zjednodušeně 
řečeno: na dobrých kulturních vzta-
zích lze vystavět dobrý a prosperu-
jící byznys.

Směrem k Ruské federaci byla 
z české strany v tomto ohledu řadu 
let patrná určitá rezervovanost 

a zdrženlivost. V posledním roce se 
ale ledy pohnuly a vzájemná kulturní 
výměna začala nabírat dech i kon-
krétní směr.

Zásadním impulzem nastolujícím 
novou éru vzájemných vztahů v ob-
lasti kultury a umění se stal paradox-
ně (protože ne vždy to tak funguje) 
oficiální dokument Program spolu-
práce mezi Ministerstvem kultury ČR 
a Ministerstvem kultury Ruské fede-
race na léta 2012 až 2015. Ten spat-
řil světlo světa přesně před rokem – 
8. prosince 2011.

Byť jsou jednotlivé body Programu 
formulovány poměrně obecně a po-
chybovači by mohli namítnout, že jde 
jen o další oficiální listinu bez hlubší-
ho významu, došlo k pravému opaku: 
Program získává velmi konkrétní ob-
rysy a vzájemná kulturní výměna fun-
guje rychleji a intenzivněji, než přede-
pisuje rámec jednotlivých bodů.

Divadlo i výtvarné umění
K tomuto poměrně nečekanému 

jevu došlo díky elánu a aktivitě zá-
stupců konkrétních projektů a také 

Před rokem začala nová éra česko  -ruských kulturních vztahů

Основным импульсом 
установки новой эры взаимных 
отношений в области культуры 
между Чехией и Россией как 
ни парадоксально (потому 
что не всегда это работает) 
стал официальный документ 
«Программа сотрудничества 
между Министерством культуры 
ЧР и Министерством культуры 
РФ на 2012-2015 гг.». Он увидел 
свет ровно год назад – 8 декабря 
2011г.

Несмотря на то, что 
некоторые пункты Программы 
сформулированы достаточно общо, 
и скептики могли бы возразить, 
что это всего лишь ещё один 
формальный акт без глубоко 
смысла, произошло обратное. 
Программа получает очень 
конкретные очертания, и взаимный 
культурный обмен проходит 
быстрее и интенсивнее, нежели 
предписано рамками отдельных 
пунктов. 

Это довольно неожиданное 
явление произошло благодаря 
энергии и деятельности 
представителей конкретных 
проектов, а также благодаря 
поддержке Министерства 
культуры, которое следит за 
отдельными мероприятиями 
и очень заинтересовано в их 
продвижении. В конце концов, 
Минкульт является основателем 
учреждений, от деятельности 
которых  полностью зависит 
взаимный культурный обмен – в 
первую очередь, Национального 
театра и Национальной галереи. 

Художественные и театральные 
проекты являются краеугольным 
камнем всего чешско-российского 
культурного сотрудничества 
– идёт ли речь о большой 
выставке чешского символизма 
«Таинственные дали», которая 
будет показана в Москве в будущем 
году, или о чешском участии в 
Московской международной 

биеннале современного искусства в 
2013-2015 гг. 

Российская сторона, в свою 
очередь, представит своё искусство 
на международном фестивале 
сценографии и театрального 
дизайна «Пражская квадриеннале» 
в 2015 г. Взаимные обмены 
театральных коллективов пройдут 
во время больших театральных 
фестивалей, в Чехии, например, 
фестиваля «Гронов Ираска» или 
«Театр Пльзень». Чешские лауреаты 
престижной премии «Талия» могли 
бы представить своё искусство на 
фестивалях «Золотая маска» и 
«Новый европейский театр – NET» 
в России. 

Самое большое пространство 
для развития культурных 
отношений предоставляют 
театральные подмостки 
Национального театра. 
Несколько проектов уже были 
реализованы – из последних 
нельзя не вспомнить успешные 

пражские октябрьские гастроли 
Александринского театра из 
Санкт-Петербурга c «Гамлетом» в 
постановке знаменитого Валерия 
Фокина. От него драматический 
коллектив Национального театра 
получил приглашение на большой 
весенний театральный фестиваль 
в Санкт-Петербурге. 

Многообещающе выглядит 
сотрудничество с московским 
МХАТом – его худрук Олег Табаков 
очень расположен к Чешской 
Республике (особенно к пражским 
сценам), а в мае этого года 
начались переговоры о взаимном 
обмене его театра с Национальным 
в 2013 году. 

Первая ласточка с чешской 
стороны полетела и в сторону 
Большого театра в Москве. 
Замечательной увертюрой станет 
балетное представление звёзд 
Большого, которое могло бы 
пройти в мае следующего года в 
Праге.

Год назад началась новая эра чешско-
российских культурных отношений

na mezinárodním festivalu scénografie 
a divadelního designu Pražské Quadri-
ennale v roce 2015. Vzájemné výměny 
souborů se mají uskutečnit i během 
velkých divadelních festivalů, jako je 
v Česku například Jiráskův Hronov či 
Divadlo Plzeň. Tuzemští představitelé 
Thálie by se měli naopak představit na 
festivalech Zlatá maska a Nové evrop-
ské divadlo – NET v Rusku.

Hamlet přijel 
z Petrohradu

Největší prostor pro rozvoj kul-
turních vztahů zatím poskytují hlav-
ně divadelní prkna „zlaté kapličky“ 
a v tomto ohledu už byly některé 
z projektů realizovány – z těch nej-
čerstvějších nelze nevzpomenout na 
úspěšné pražské říjnové hostování 
Alexandrinského divadla z Petro-
hradu s Hamletem v režii slavného 
Valerije Fokina, od nějž pak činohra 

Národního divadla dostala pozvání 
na velký jarní divadelní festival do Pe-
trohradu.

Velmi slibně se rýsuje i spoluprá-
ce s moskevským MCHAT – jeho šéf 
Oleg Tabakov má k České republice 
(a k pražským scénám zvlášť) velmi 
kladný vztah a už letos v květnu se 
začala dojednávat reciproční výměna 
souborů jeho divadla a našeho Národ-
ního divadla v roce 2013. První vlaš-
tovka z české strany už byla vyslána 
i směrem k Velkému divadlu v Moskvě, 
luxusním předkrmem se stane velké 
baletní vystoupení tanečních hvězd 
této scény, které by mělo proběhnout 
v květnu příštího roku v Praze.

Praha jedná s Ermitáží
Zaostávat ale v rámci česko-ruské 

spolupráce nebudou ani další oblasti 
umění. Po loňském úspěchu výstavy 
největších pokladů z kremelských sbí-

rek instalovaných na Pražském hradě 
byla zahájena jednání s vedením pe-
trohradské Ermitáže, tudíž se možná 
v Česku dočkáme ještě monumentál-
nější expozice.

Úspěšné kontakty byly navázány 
i v oblasti klasické hudby, což mohou 
potvrdit všichni, kdož v Obecním domě 
v Praze navštívili listopadový kon-
cert Velkého symfonického orchestru 
P. I. Čajkovského pod taktovkou diri-
gentského doyena Vladimira Fedose-
jeva. Koncert pořádaný u příležitosti 
200. výročí porážky napoleonských 
vojsk Ruskem zaznamenali i zahra-
niční hudební kritici a vyjadřovali se 
o něm v superlativech, čímž se otevře-
ly možnosti pro další koncerty ruských 
symfoniků u nás a naopak hostování 
tuzemských orchestrů v Rusku.

Suma sumarum: kulturní vztahy 
mezi Českou republikou a Ruskou 
federací vstoupily do zcela nové 

a velmi plodné dimenze. O tom, že 
kultura a umění obou národů má 
obapolně velmi obohacující potenci-
ál, není pochyb. Rovněž není pochyb 
o tom, že jde ve většině případů 
o finančně velmi náročné projekty, 
na něž rozpočet ministerstva kultu-
ry nemůže stačit, tudíž nezbývá než 
doufat, že se i v české kotlině najde 
pár osvícených mecenášů a donáto-
rů, kteří je podpoří. Rozhodně to ne-
bude zmařená investice, protože, jak 
již bylo řečeno v úvodu, právě umění 
a kultura jsou ideálním podhoubím 
pro velký byznys.

Markéta Ševčíková
 ředitelka kabinetu Ministryně 

kultury

díky podpoře ministerstva kultury, 
které nad jednotlivými akcemi bdí 
a intenzivně se o jejich průběh zajímá. 
Je koneckonců zřizovatelem institucí, 
s jejichž činností vzájemná kultur-
ní výměna stojí a padá – především 
Národního divadla a Národní galerie. 
Právě výtvarné a divadelní projekty 
jsou úhelným kamenem celé česko-

ruské kulturní spolupráce – ať už jde 
o velkou výstavu českého symbolis-
mu s názvem Tajemné dálky, která 
bude v Moskvě instalována v příš-
tím roce, nebo o českou účast na 
Moskevském mezinárodním bienále 
současného umění v letech 2013 
a 2015.

Ruská strana se naopak představí 

Slavný divadelní 
režisér Valerij 
Fokin (na snímku 
vlevo) uvedl 
v Praze své 
nastudování 
Hamleta.



www.levpraha.cz

NEJLEPŠÍ HOKEJOVÁ LIGA EVROPY
DOMÁCÍ UTKÁNÍ HC LEV PRAHA

pá – 21/12/2012 19:00 SALAVAT JULAJEV UFA

ne – 23/12/2012 15:00 NEFTĚCHIMIK NIŽNĚKAMSK

po – 24/12/2012 13:00 AK BARS KAZAŇ

ne – 6/1/2013 17:00 AVTOMOBILIST JEKATĚRINBURG 

út – 8/1/2013 19:00 METALLURG MAGNITOGORSK 

čt – 10/1/2013 19:00 TRAKTOR ČELJABINSK

út – 15/1/2013 19:00 HC SLOVAN BRATISLAVA

so – 26/1/2013 17:00 HK DINAMO MINSK

po – 28/1/2013 19:00 SEVERSTAL ČEREPOVEC 

st – 30/1/2013 19:00 VIŤAZ ČECHOV

Domácí utkání se hrají v Tipsport areně Praha. 

 Vstupenky jsou v prodeji měsíc před zápasem na Zákaznickém centru Tipsport areny, 
na www.ticketportal.cz a na www.sazkaticket.cz.

ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ REPREZENTANTI 
V DRESU NOVÁČKA KHL V  PRAZE

XLII Rusko - obchodní partner

Do Česka přišla 
s úspěchem 
Kontinentální 

hokejová liga, v níž hrají 
nejlepší hokejové týmy 
z Ruska, Běloruska, Ukrajiny 
a dalších východoevropských 
států. Pražský tým Lev je 
prvním českým zástupcem, 
k němuž možná přibudou 
další.

Kontinentální hokejová liga neboli 
KHL, v níž hrají týmy z Ruska, Bělo-
ruska, Kazachstánu, Lotyšska, Slo-
venska, Ukrajiny a Česka, se zrodila 
v roce 2008. Od začátku bylo jedním 
z úkolů otců-zakladatelů expandovat 
do Evropy s vidinou vytvoření Pan-
evropské hokejové ligy. „Tažení na 
Západ“ narazilo však na řadu potíží, 
které se podařilo překonat až v roce 
2011. Právě tehdy se v KHL objevil 
hokejový klub HC Lev ze slovenského 
Popradu, jehož dědici se posléze staly 
dva kluby z bývalého Československa: 
bratislavský Slovan a pražský Lev.

Vstup českého klubu do meziná-
rodní ligy podstatně změnil poměr sil 
na českém hokejovém kolbišti. Česká 
Extraliga získala v podobě KHL váž-
ného konkurenta, který si činí reálný 
nárok na značnou část místního trhu. 
Hokejové společenství to rozdělilo 
na dva tábory - „pro“ a „proti“ pří-
tomnosti KHL v Česku. K lepšímu po-
chopení argumentů každé ze stran je 
třeba se podívat na různé aspekty 
tohoto problému.

Lví podíl rozsah odchodu českých juniorů za 
oceán a neschopnost většiny z nich 
projevit se patřičně v nových pod-
mínkách“, což způsobilo v posled-
ních letech pokles celkové úrovně 
mládežnického hokeje v zemi. Díky 
účasti českého klubu v Kontinen-
tální hokejové lize dostala mladá 
generace místních hokejistů šan-
ci hrát prestižní soutěž ve vlastní 
zemi. A příkladu Romana Červenky, 
nejlepšího hokejisty extraligy z roku 
2010, který si zvolil KHL jako bránu 
ke své cestě do NHL, musí následo-
vat i jiní perspektivní hokejisté.

Aspekt třetí:  
Zájem fanoušků

Se vstupem českého Lva do KHL 
může český fanoušek vidět hru ev-
ropských a světových hvězd, aniž 
by musel vyjet za hranice Česka. 
Statistika průměrné návštěvnosti 
utkání Lva (více než osm tisíc divá-
ků) svědčí o tom, že „dravci“ již ob-
sadili své místo na pražském hoke-
jovém trhu. Stalo se tak v důsledku 
rozumného přístupu managementu 
klubu k celé záležitosti: obrovský 
kus práce, sledující popularizaci 
klubu, odvedl na internetu (byly zří-
zeny oficiální webové stránky klubu 
na Facebooku a Twitteru), vysokou 
úroveň vykazuje práce s fanouš-
ky, byly stanoveny přijatelné ceny 
vstupenek. 

Aspekt čtvrtý: Význam HC Lev 
pro kontinentální hokejovou ligu

Vystoupení Lva a taktéž výsled-
ky komerční činnosti a práce ma-
nagementu v oblasti popularizace 
pražského klubu se stanou zajíma-
vé pro majitele švédských, finských 
a německých klubů, které zkoumají 
možnost zapojení se do kontinen-
tální hokejové ligy.

 Aspekt první: Finance a marketing
Jak je známo, nemohou se kluby 

české Extraligy pochlubit stabilní fi-
nanční situací. Výsledkem je, že lepší 
hráči a talentovaná mládež rok co 
rok odjíždějí hrát do zahraničí. Pří-
činou je pokles úrovně soutěživosti 
v českém mistrovství a snižování 
zájmu o hokej ze strany fanoušků 
a sponzorů. Současně spolu s KHL 
přišly do Česka nejen peníze, ale ob-
jevila se i reálná šance vydělávat. Ku-
příkladu sponzorování HC Lev Praha 
umožňuje velkým a středním českým 
společnostem „předvést se“ před 
160 milióny potenciálních zákazníků, 
což může přispět k jejich vstupu na 
perspektivní a rychle se rozvíjející 

trh Společenství nezávislých států. 
(společnost Moravské naftové doly, 
sponzor KHL, je toho dostatečně 
zářným příkladem). Kromě toho, se 
vstupem Lva do KHL vyhrává také 
Český svaz ledního hokeje, jenž zís-
kal finanční podporu ČKD Group, 
která se zavázala financovat různé 
programy svazu sledující rozvoj ho-
keje v zemi a rovněž proplácet kom-
penzace týmům extraligy pro případ 
zlanaření jejich hráče „dravci“. 

Aspekt druhý: Mládež
Generální manažer české reprezen-

tace Slavomír Lener ve svém loňském 
vystoupení na světovém hokejovém 
fóru v Torontu upozornil na „hrozivý 

Континентальная хоккейная 
лига, объединяющая команды из 
России, Белоруссии, Казахстана, 
Латвии, Словакии, Украины и 
Чехии появилась в 2008 году. 
Команда «Лев» стала первым 
представителем Чешской 
Республики в КХЛ.

Вступление клуба из 

Чехии в международную 
лигу существенно изменило 
соотношение сил на чешском 
хоккейном горизонте. Чемпионат 
Чехии по хоккею (Экстралига) 
получил в лице КХЛ серьезного 
конкурента, который реально 
претендует на значительную 
часть местного рынка. Данный 

факт вызвал значительный 
резонанс в спортивных кругах 
Чехии: хоккейное сообщество 
разделилось на два лагеря, 
«за» и «против» присутствия 
КХЛ в ЧР. 

Выступления, а также 
результаты коммерческой 
деятельности и работы 

менеджмента «Льва» по 
популяризации клуба в Праге, 
станут показательными и 
для владельцев шведских, 
финских, немецких 
клубов, рассматривающих 
возможность вступления в 
Континентальную хоккейную 
лигу.

«Львиная» доля



Váš průvodce 
zahraničními trhy
Využijte naše znalosti a zkušenosti 
pro své podnikání v zahraničí
n Sledujeme pro vás dění na světových trzích
n Pomůžeme vám s prezentací vašeho produktu
n Poradíme vám s výběrem vhodného trhu
n Naučíme vás, jak se nejlépe pohybovat ve světě zahraničního obchodu
n Po celém světě máme zástupce, kteří znají místní prostředí 
n a obchodní zvyklosti

www.czechtrade.cz
Partner pro váš export
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