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Projekt  by měl  přispět k využití potenciálu, které kubánské prostředí díky téměř tři desetiletí 
trvající velmi úzké spolupráci nabízí. Předpokládáme využití jak pro potřeby ZÚ, tak 
zprostředkovaně pro potřeby firem snažících se navázat na obchodní vztahy z minulosti. 
Zpracování tématiky by mohlo být přínosné jak v současném období, tak při možném oteplení 
vzájemných vztahů v budoucnosti. 
 
V období mezi navázáním diplomatických vztahů na začátku šedesátých let a rokem 1989 
existovala mezi Kubou a Československem široká hospodářská spolupráce, jejíž rozměr není 
v současné době přehledně zpracován. V období po roce 1989 došlo k přeorientování se na 
jiné exportní trhy a rovněž stav politické relace nepřispěl k využití dobrého jména a 
zkušeností na kubánském trhu. Součástí hospodářské pomoci Kubě byla i široká nabídka 
stipendijních míst na českých a slovenských školách.  
 
Cíle 
 
Práce by měla přispět k zhodnocení dlouholeté kapitálové i personální investice do 
kubánského prostředí, ve kterém je Česko (a podobně Slovensko) velmi pozitivně, a to i přes 
současnou úroveň vztahů, zapsáno. Hodnotné mohou být informace o kubánských podnicích 
fungujících s českými výrobními prostředky, stejně jako přehled zboží dováženého na Kubu a 
podniků, které tyto transakce prováděly. Důležitý je rovněž přehled o absolventech vysokých 
škol, kteří se v mnoha případech dnes nachází na vrcholu svého profesionálního růstu.   
 
Výstup 
 
Výstupem by měla být krátká obecná studie o hlavních směrech ekonomické spolupráce a 
českých dodávkách na Kubu. Druhou částí by měla být co nejdetailnější informace o zboží 
dodávaném na Kubu a podnicích provádějících tyto transakce. Důležité jsou i informace o 
příjemcích na kubánské straně, které by měly sloužit pro orientaci při navazování a rozvíjení 
obchodních vztahů. Hlavní čerpání informací předpokládáme z archivů MPaO či ČNB, 
případně některých podniků zahraničního obchodu.  
Součástí výstupu by rovněž měla být informace o kubánských absolventech českých a 
slovenských vysokých škol, a to včetně soudobých kontaktních adres.  
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