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Sverdlovská oblast (SvO)

 Založena 1796 Permská gubernie. Od 
roku 1934 Sverdlovská oblast

 Oblast hraničí na západě s Permskou 
oblastí, republikami Baškortostán 
a Komi, na severovýchodě 
s Tjumeňskou oblastí a na jihu 
s Kurganskou oblastí a Čeljabinskou 
oblastí

 Během ruské revoluce byl v 
Jekatěrinburgu internován sesazený car 
Mikuláš II. s rodinou. V r.1918 byla 
carská rodina z rozkazu J. Sverdlova 
postřílena, aby se jí nezmocnily blížící 
se československé legie. Na místě, kde 
k vraždě došlo, dnes stojí pravoslavný 
Chrám na Krvi

 Přímé letecké spojení Praha -
Jekatěrinburg a K.Vary – Jekatěrinburg

 Ve městě Jekatěrinburg proběhnou 
některé fotbalové zápasy MS-2018 a  
Jekatěrinburg se rovněž uchází o 
pořádání Všeobecné světové výstavy 
EXPO 2020

Základní  makroekonomické kraje 

Federální okruh: Uralský federální okruh (UrFO)

Rozloha: 195.00 km2 (1,14% RF)

Počet obyvatel: 4,48 mil., z toho ve městech žije 3,94 mil   

Národnostní složení: Rusové 88,7 %, Tataři 3,9 % Ukrajinci 1,8 %, Baškyrové 0,9 %, 

Němci 0,7 % a dalších více než 100 národností

Hlavní město: Jekatěrinburg, 1,3 mil. obyv. (rovněž administrativní sídlo UrFO).

(v letech 1924–1991 Sverdlovsk)

Vzdálenost od Moskvy: 1.700 km

Orgány státní moci: Gubernátor -  K u j v a š e v  Jevgenij Vladimirovič

Předseda vlády SvO – P a s l e r Denis Vladimirovič
Zplnomocněný představitel prezidenta RF v UrFO –
Ch o l m a n s k i c h  Igor Rjurikovič

Hrubý regionální produkt (HRP):  1.406 mld. rublů (2012) (44,67 mld. USD)
HRP na 1 obyvatele: 286.000 rublů (8.611 USD), 2011

Průměrná mzda: 25.023 rublů (794,95 USD), navýšení o 14,7% oproti r. 2011. 
Pro srovnání průměrná měsíční mzda v RF činí 25.948 rublů, 
824,3 USD)
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Minimální mzda v SvO od 1.7.2012 činí 5.300 rublů (168,37 
USD) což je o 15% vyšší než je celoruský průměr 4.611 rublů, 
(146,5 USD)

Nezaměstnanost: 1,29% (k 1.1.2013)

Index průmyslové výroby: 108,3% (za 2012 ve vztahu k 2011), (ve srovnávání RF 
102,6%), z toho 100,7% v těžbě nerostných surovin (RF 
101,7%), 110,2% ve zpracovatelském průmyslu (RF 104,1%), 
102,1% ve výrobě, přenosu a rozvodu elektřiny (RF 101,2%).

SvO se na žebříčku Indexu průmyslové výroby celé RF 
posunula z 51. místa v roce 2011 na 16. místo v r. 2012

Index spotřebních cen: 103,0% potravinářské výrobky a alkohol (ve srovnání RF 
102,7% (březen 2013 k prosinci 2012) 

Index služeb: 101,2% (ve srovnání RF 101,3%), březen 2013 k prosinci 2012

Inflace: 8,1% (období 3/2012-3/2013)

Nejvyšší zaznamenaný objemový růst produkce v jednotlivých oblastech (ve srovnání s 2011):

 Průmyslová výroba - výroba strojů a zařízení (35,3%)
 Petrochemická výroba - gumárenské výrobky a výrobky z plastů (23,8%)
 Elektrotechnický průmysl - elektrovýroba a výroba optických vláken (18,1%)
 Chemická výroba  (13%)
 Papírenství a celulóza (12,4%)
 Metalurgie a slévárenství – výroba oceli (11,1%), výroba potrubí (11,0%), výrobky ze 

železa (7,8%), litina (2,6%)
 Dopravní prostředky – výroba motocyklů (31,9%), nákladních vagónů (9,6%)

V potravinářské výrobě došlo k objemovému nárůstu následujících komodit:
 produkce nealkoholických nápojů (35,7%)
 produkce krup (31,5%)
 výroba cukrářských výrobků 22,0%)
 produkce vodky (20,1%)
 výroba plnotučných výrobků (v přepočtu na použité množství mléka) 17,6%)
 produkce piva (15,7%)
 výroba masa a masných výrobků (7,1%)

Snížení zaznamenala:
 výroba sýra a sýrových výrobků (pokles o 5,4%)
 výroba chleba a pečiva (pokles o 5,2%)
 výroba másla (pokles o 2,0%)
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Objem investic do základního kapitálu oblasti v roce 2012 představoval 341,6 mld. rublů 
(10,85 mld. USD) (nárůst o 95,2% ! oproti roku 2011). 

Přímé zahraniční investice v roce 2012 zaznamenaly více jak dvojnásobný nárůst oproti 
r.2011 z 88,5 mil. USD na 192,9 mil.USD.

Sverdlovská oblast patří mezi ekonomicky nejsilnější oblasti Ruské federace. Její síla 
a význam pramení především z rozsáhlé průmyslové základny a značného bohatství 
nerostných surovin - zejména železa a barevných kovů. 
Ve 20. letech minulého století se stalo město velkým ruským průmyslovým centrem, zejména 
těžkého strojírenství, a ukázkou industrializace SSSR, závod Uralmaš byl ve své době největší 
v Evropě. Během druhé světové války byly právě do Sverdlovska evakuovány některé úřady 
a závody z Moskvy, pro případ, že by byla obsazena německou armádou.

Z nerostných surovin jsou zde zastoupeny prakticky všechny prvky Mendělejevovy tabulky 
a mnohé z nich se vyskytují v množství, které dovoluje jejich průmyslové využití, jako 
železná ruda (21% podíl v RF), vanadium (98%), nikl (14%), měď (8%), bauxit (70%), 
žáruvzdorné suroviny (82%), azbest (74%) a dále magnezit, chrom, molybden a zlato. Na 
jihozápadě a severovýchodě jsou dosud nevyužívaná naleziště ropy a plynu. Jsou zde velké 
zásoby rašeliny, minerálních vod, které se využívají k lázeňským účelům. 

Klíčové pozice zaujímají sverdlovské podniky v těžkém průmyslu a to v metalurgii 
a především strojírenství se zaměřením na výrobu zařízení pro metalurgický, chemický, 
petrochemický, elektrotechnický a železniční průmysl. Velmi silná je tradiční výroba těžké 
vojenské techniky. Strojírenství oblasti dnes představuje 210 velkých podniků, 11 
výzkumných institutů a konstrukčních kanceláří, více jak 140 menších podniků, 3 regionální 
technologická centra, 43 obchodních skupin. Mnohé z těchto závodů úspěšně exportují svou 
produkci na zahraniční trhy. Podle statistik je však až 60% zařízení a strojů morálně 
i fyzicky opotřebováno, což se odráží v potřebě modernizace nebo kompletní obnově 
strojového parku. 

Sociální ukazatele 2012 (v krátkosti)
Poprvé ze 20 let počet narozených osob (61.400, o 5,9% více než v r. 2011) přesáhl počet 
přirozených úmrtí (59.900, o 1,4% méně než v r. 2011) a to celkem o 2,5% 

Zahraniční obchod SvO
Oblast náleží do první desítky regionů v obratu zahraničního obchodu.
Celkový obrat zahraničního obchodu SvO tak v loňském roce dosáhl částky 13,0 mld. 
USD, z čehož export byl 9,6 mld.. USD a dovoz pak 3,4 mld.

Srovnání zahraničního obchodu SvO v letech 2011 – 2012 (tis. USD)

2011 2012 změna (%)
Obrat 11 830 375,82 12 533 687,93 5,94
Export 8 347 497,9 9 385 411,19 12,43
Import 3 482 877,92 3 148 276,74 -9,61
Saldo 4 864 619,98 6 237 134,45 28,21

 (Výsledky uvedené v tabulce zahrnují i výsledky zahr. obchodu RF s Běloruskem a není zde zahrnut zahr. 
obchod s Kazachstánem)
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Jak je patrno z tabulky export SvO téměř třikrát převýšil import a to především díky 
vývozu strojírenských výrobků do Alžíru (viz. níže, v tomto případě se však jedná o 
jednorázovou zakázku) a kovových výrobků. Naopak vývoz chemické produkce ve srovnání 
s rokem 2011 poklesl  téměř o 6%.   

Základní položkou exportu oblasti jsou tradičně kovy a výrobky z nich, produkce 
chemického průmyslu a také strojírenská výroba. 

V r. 2012  podíl kovů a výrobku z nich dosáhl téměř 50,8 % exportních dodávek (nárůst o 
7,6% oproti r. 2011) 
Chemické výrobky pak s podílem 21,8% zaujímají druhé místo v exportu SvO (pokles o 6% 
oproti r. 2011) 
Třetí místo patří strojírenským výrobkům s 18,7% exportu (nárůst o 90%, viz. poznámka 
Alžír)

K významným importním položkám oblasti patří  strojírenská produkce s poklesem o 9% 
oproti r. 2011 (48,7% importu), chemická produkce (16,8%) s poklesem o 22,8% ve srovnání 
s r. 2011. A dovoz kovů, který se rovněž snížil o 8,2% a dosáhl tak 11,5% z celkového 
importu oblasti.

Výsledky zahraničního obchodu SvO se 149 zeměmi za rok 2012 (tis. USD)

Č. Země Obrat

(tis. USD)

Podíl

(%)

Export

(tis. USD)

Import

(tis. USD)

Saldo

1. USA 17 32 964,76 13,83% 1 504 663,06 228 301,70 1 276 361,36

2. Nizozemsko 1 003 213,60 8,00% 943 155,08 60 058,52 883 096,56

3. Německo 907 800,31 7,24% 581 994,55 325 805,76 256 188,79

4. Alžír
867 391,78 6,92% 867 391,78 0,00 867 391,78

5. Ukrajina 
707 202,06 5,64% 363 617,91 343 584,15 20 033,76

6. Čína 
687 659,33 5,49% 142 426,67 545 232,66 -402 805,99

7. Turecko 
614 145,05 4,90% 562 974,33 51 170,72 511 803,61

8. Bělorusko
578 233,40 4,61% 303 009,20 275 224,20 27 785,00

9. Itálie 
505 896,79 4,04% 341 599,81 164 296,98 177 302,83

10. Velká Británie
484 630,87 3,87% 420 882,29 63 748,58 357 133,71

16. Česká republika
245 420,41 1,96% 209 730,28 35 690,13 174 040,15

*Zahraniční investice do SvO dosáhly v roce 2012 5,2 mld. USD z čehož přímé investice činí 
192,2 mil. USD. 
* jedná se o celkovou sumu všech zahraničních investic včetně investic do projektů
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V oblasti mezi městy Nižnij Tagil a Nižnaja Salda, o rozloze 729ha, probíhá výstavba 
speciální ekonomické zóny (SEZ) „Titanová dolina“ s předpokládanými náklady 29,mld.  
rublů (930 mil. USD), z čehož 13, mld. rublů (417 mil. USD) tvoří vklady investorů a 16 
mld.rublů (513 mil. USD) jsou pak investice ze státního rozpočtu (federálního i místního).

Vývoj spolupráce ČR a SvO 

Výsledky zahraničního obchodu mezi SvO a ČR  - srovnání  2011-2012  (tis. USD)

2011 2012 změna (%)
Obrat 217 408,37 245 420,41 12,88
Export 183 042,48 209 730,28 14,58
Import 34 365,89 35 690,13 3,85
Saldo 148 676,59 174 040,15 17,06
pozice ČR 14. 16.

Z předběžných výsledků vyplývá že se Česká republika oproti loňskému roku propadla ze 14. 
na 16. místo.

Zbožová struktura exportu ze SvO do ČR (rok 2012):
 Kovy (84% z exportu do ČR), z čehož na železo a jeho slitiny připadlo 79%, hliník a 

výrobky z hliníku 3% a na měď a měděné výrobky 1%. 
 Chemické výrobky (produkty neorganické chemie) 7%.
 Nerostné suroviny (popel a struska) 1%. 
 Dřevní hmota a dřevěné výrobky (méně než 1%)

Zbožová struktura importu z ČR:
 Stroje a zařízení (72% z celkového dovozu z ČR), z čehož na mechanické zařízení 

připadne 52%, stroje na el. pohon 16%, optika a fotografická technik 3%, nadzemní 
doprava 1%

 Dřevěné výrobky 7%
 Výrobky ze železa a jeho slitin 6%
 Chemické výrobky  7%, z čehož barvy 6% a plasty 1%.
 Výrobky z přírodního a umělého kamene 1%
 Skleněné výrobky 2%
 Textil a oblečení 1%

Možné oborové příležitosti:

Kovoobráběcí a tvářecí stroje - podle statistik zaznamenávají strojírenské a kovozpracující 
podniky stále růst objemu produkce. Přitom až 55% zařízení a strojů průmyslových podniků 
oblasti je opotřebovaných.  

Stroje a zařízení pro těžařský průmysl, hutnictví – ve Sverdlovské oblasti se zpracovává 8 % 
plechů, 34 % ocelových trub, 10 % hliníku z celkového objemu výroby Ruska. 15,5 % 
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strojírenství a obrábění kovů, se zaměřením na produkci vybavení pro metalurgický, 
chemický, naftařský, elektrotechnický a železniční průmysl, připadá na tento region.

Rostoucí objem průmyslové výroby v RF vyvolává zvýšenou poptávku po výrobcích místních 
metalurgických podniků. Zatímco primární investice metalurgů směřovaly do modernizace 
hutních provozů, nyní jsou na pořadu dne investice do rozvoje současných surovinových 
nalezišť, které jsou na hranici vyčerpání (posledních 10 let se do nalezišť prakticky 
neinvestovalo) tak i do zcela nových nalezišť. Vyčerpané zdroje, jako např. uhlí se řeší 
dovozem z jiných regiónů RF či SNS (železná ruda je pouze z 35% dobývána na uralských 
nalezištích). Příprava nových nalezišť se předpokládá v těžko přístupné oblasti polárního 
Uralu, jehož zásoby se odhadují na 59,1 mld. tun železných rud, 850 mil. tun chromitových 
rud, 1,47 mld. tun manganové rudy, 480 mil. tun bauxitu, 170 mil. tun mědi a dále zásoby 
olova, niklu, wolframu, zinku, zlata, platiny a dalších nerostů. Je zcela jednoznačné, že na 
investicích do těchto nalezištích se budou podílet metalurgické holdingy a podniky se sídlem 
na Urale. Mimo železných i neželezných rud je oblast perspektivní z hlediska těžby surovin 
pro stavebnictví (písek, štěrk, živec apod.).

Dřevoobráběcí stroje – v oblasti se nacházejí rozsáhlé lesní plochy (66% území -16 mil. ha, 
36,8% lesního porostu tvoří borovice a břízy), které nebyly v socialistických dobách z důvodu 
„zvláštního režimu“ těženy. Pouze 35% vytěženého dřeva je zpracováno místním 
dřevozpracujícím průmyslem. Zatímco nábytkářský průmysl prošel procesem modernizace 
v letech 2002-2003 úkolem dne je „přezbrojení“ těžařských a dřevozpracujících podniků. 
Zájem je o moderní technologie, investory i zahraniční pracovníky, kteří by se věnovali těžbě 
dřeva s využitím vlastní techniky a na základě kontraktu.

Stavebnictví – i přes krizový útlum se jedná o rychle se rozvíjející obor (stále existuje velký 
nedostatek bytů, kancelářských budov a obchodních center, je nutná rekonstrukce bytového 
fondu), přičemž dostatek stavebních surovin umožňuje výrobu na místě. I z tohoto důvodu je 
vnímán značný zájem o nové stavební technologie a zařízení na výrobu stavebních materiálů. 
Uplatňují se zde i kvalitní bytové doplňky.

Potravinářství a zemědělství – zájem o moderní technologie. Cílem oblasti je maximálně 
snížit závislost na dovozu potravin z jiných regionů. Výrobci masných a mléčných produktů 
provádí nejen modernizaci svého zpracovatelského zařízení, ale nakupují zemědělské objekty 
(chov hospodářských zvířat), které je potřeba rekonstruovat.

Energetika - současná ekonomika RF je značně neúsporná. Jen přímé ztráty energetických 
zdrojů dosahují 30-40%. Důvodem je zejména značně zastaralá infrastruktura a zařízení 
municipalit a průmyslových podniků (kotelny, sítě), absence systémů kontroly úspory energie 
v reálném čase, neexistence alternativních zdrojů atd.
Instalovaný el. výkon v SvO k 12/2012 tvořil 9.670 MW, z čehož spotřeba el energie 
dosáhla 46.866 GWh oproti vygenerovaným 53.464 GWh. Přebytek el. energie byl dodán do 
sítí sousedních oblastí.
Nicméně SvO bude díky svému průmyslovému potenciálu potřebovat do roku 2018 dalších 
2.610 MW energetických zdrojů. (předpoklad el. výkonu SvO do konce 2020 činí 14.000 
MW).

Do roku 2018 Sverdlovská oblast investuje do rozvoje energetického komplexu 400 mld. 
rublů (7,167 mld. USD). Mezi prioritami strategického plánu rozvoje vláda oblasti konkrétně 
vyčleňuje stavbu energobloku BH-800 na Bělojarské atomové elektrárně na rychlých
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neutronech, rozvoj uhelných elektráren včetně 14 mini tepláren, montáž kogeneračních stanic 
na kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie v obcích a na závodech.
Rovněž se předpokládá natažení více jak 500 km rozvodných sítí.

Existující platforma pro rozvoj dvoustranných vztahů s ČR

 Činnost Společné pracovní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a 
vlády Sverdlovské oblasti pro hospodářskou spolupráci. Tato pracovní skupina byla 
zřízena v souladu s Memorandem o výsledcích setkání NM průmyslu a obchodu ČR V. 
Petříčka a gubernátora Sverdlovské oblasti E.E. Rossela z 6. října 1999. České části 
pracovní skupiny předsedá náměstek MPO ČR, sverdlovské pak 1. místopředseda 
vlády a ministr průmyslu, energetiky a vědy Sverdlovské oblasti. Zasedání pracovní 
skupiny probíhá min. 1x ročně, zpravidla střídavě v Praze a Jekatěrinburgu

 Memorandum o spolupráci v oblasti investic mezi vládou Sverdlovské oblasti a 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR z 27. 04. 2004

 Otevření v únoru 2002 Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu
 Otevření v červnu 2003 zastoupení české agentury na podporu obchodu CzechTrade v 

Jekatěrinburgu
 Spolupráce Senátu Parlamentu ČR a Senátu Sverdlovské oblasti
 Spolupráce mezi ekonomickými univerzitami ČR a Sverdlovské oblasti 
 Partnerství mezi městy Plzeň a Jekatěrinburg, Cheb, F. Lázně a Nižnij Tagil, K.Vary a 

Omsk, Klatovy a Polevskoj
 Otevření v dubnu 2010 zastoupení Czechtourismu v Jekatěrinburgu za účasti ministra 

pro místní rozvoj

Proč Sverdlovská oblast ?

K dnešnímu dni byl na zasedání Zákonodárného shromáždění Sverdlovské oblasti (SvO) při 
svém prvním čtení schválen „Projekt rozpočtu Sverdlovské oblasti na rok 2013 
s výhledem na období 2013-15“ ve kterém deficit rozpočtu oblasti v letošním roce dosáhl 
16,9 mld. rublů (532,6 mil.USD), přičemž ještě na začátku tohoto roku deficit dosahoval výše 
„pouze“ 11,6 mld.rublů (365,6 mil.USD) a za poslední měsíc se zvýšil o 5,2 mil.rublů (164,6 
mil.USD). Pro roky 2013-15 jsou plánované schodky rozpočtu ve výši 15,5 mld.rublů (488,5 
mil.USD) - 2013, 12,1 mld.rublů (381,3 mil.USD) – 2014 a 9,4 mld.rublů (296,2 mil.USD) –
2015.  

Projekt rozpočtu Sverdlovské oblasti na rok 2013
Dle odsouhlaseného projektu rozpočtu souhrn zdanitelných a nezdanitelných položek oblasti 
pro rok 2013 dosáhne 192,8 mld.rublů (6,076 mld.USD) což je o 10% více než je upřesněný 
odhad  do konce tohoto roku.

Příjmy do rozpočtu v r. 2013 počítají se 151,7 mld.rublů (4,781 mld.USD).
Tradičními zdroji příjmů do rozpočtu jsou daně ze zisku organizací jež tvoří 36,3% příjmu, 
tedy 55,1 mld.rublů (1,744 mld.USD), daně z příjmu fyzických osob (30%), tedy 49,5 
mld.rublů (1,567 mld.USD) či daně z nemovitosti organizací (10,4%) v předpokládané výši 
15,8 mld.rublů (500,1 mil.USD).
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Výdaje rozpočtu v roce 2013 vyrostou o téměř 18 mld.rublů (567,3 mil.USD) na 167,2 
mld.rublů (5,269 mld. USD), z čehož téměř 67,5% (112,9 mld.rublů, tj. 3,574 mld.USD) 
připadne na sociální oblast a to následovně:

- vzdělání, 39,5 mld.rublů (1,244 mld.USD)
- zdravotnictví, 37,7 mld.rublů (1,186 mld.USD)
- sociální politika, 35,7 mld.rublů (1,125 mld.USD)

Komentář k rozpočtu
V roce 2013 dojde také ke změně způsobu financování jak již uvedeného zdravotnictví, tak i 
k přijetí celkem dvou nových programů: Programu rozvoje justice SvO na který je vyděleno 
180,6 mil.rublů (5,7 mil.USD) a Programu výstavby víceúčelových center státních a 
municipálních služeb za 82 mil.rublů (2,595 mil.USD), a dvou podprogramů: Podpora 
bytového hospodářství (540,5 mil.rublů, tj. 17,053 mil.USD) a Rozvoj dopravní infrastruktury 
oblasti (3,4 mld.rublů, tj. 107,6 mil.USD). Výše uvedené oblasti spadají do celkového  
rozvoje Jekatěrinburgu jakožto centra Sverdlovské oblasti pod pracovním názvem 
„Stolica“ v úhrnné částce 4 mld.rublů (126 mil.USD).

Celkem by mělo být v SvO v r. 2013 realizováno na 23 programů za cca 35,1 mld.rublů 
(1,11 mld.USD).




