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B
yl to nakonec docela dobrý rok. Kon-
čící sezona přinesla to nejdůležitější.
Vzestupný trend. Můžeme to sice říct

snad jen s opatrnou obezřetností, jako když
v těchto dnech pomalu a zlehka našlapuje-
me na zledovatělých chodnících. Ale mů-
žeme. České firmy po loňské, zřejmě nej-
kritičtější sezoně, potvrdily, že na to mají. Že
dokážou i v době pokrizové znovu úspěšně
prodat ve světě svůj um a své nápady.

Potvrdila to jednak čísla, která v době
adventní spočítal Český statistický úřad
a kterými pak potěšil veřejnost. I když
statistika ještě není konečná, z bilance za-
hraničního obchodu za prvních deset
měsíců vyplývá, že letos české podniky vy-
vezly o poznání víc zboží i služeb, než loni.
Závěrečný účet vývozu by mohl být mezi-
ročně větší dokonce téměř o pětinu.

Co je ale důležitější než strohá čísla, je
nálada podnikatelů. Zdá se, že šla stejně jako
křivka obchodní bilance oproti loňsku
o pár stupínků nahoru. Na různých výroč-
ních soutěžích a podnikatelských shro-

mážděních, která už tradičně za-
plňují poslední týdny roku, to bylo
znát. I když exportéři stále ne-
podléhají předčasné euforii a stá-
le vidí i ledaskterou bariéru ex-
portu. Některé jejich připomín-
ky jsme zaznamenali v článku na
straně 20.

Příští rok snad postrčí růsto-
vou exportní křivku i pomyslný te-
ploměr nálady podnikatelů zase o něco výš.
Mezi novinky, které by mohly exportéry po-
těšit, patří nový fond na podporu investic,
jenž hodlá zřídit Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR. V rozhovoru na straně 22
nám o tomto záměru pověděl ministr Mar-
tin Kocourek.

Podniky, které trápí padělky z Asie, by
zase mohla potěšit chystaná mezinárodní
smlouva ACTA. Ta by měla završit vleklou
snahu západních zemí o účinný boj s pla-
giáty. Co přinese a jak se bránit plagiátům
současnými nástroji, o tom pojednává člá-
nek na straně 26.

Přestože se v Českém exportu
snažíme často věnovat exotickým
trhům, hlavní téma posledního
letošního vydání míří naopak do
sousedního Polska. I tento zdán-
livě nasycený trh totiž přináší nové
šance. Polsko využilo ve velkém ev-
ropské peníze na modernizaci po-
někud zaostalé infrastruktury.
Také měrou nebývalou privatizuje

státní podniky. Další kolo investic se v zemi
roztočilo i v souvislosti s přípravou fotba-
lového Eura 2012. Takže české firmy najdou
u severního souseda mnohé nové výzvy.

Letošní rok byl zajímavý i pro náš časo-
pis, pro který byl sezonou první. Magazín
si našel úspěšně své místo, svou formu
a hlavně vás, své čtenáře. Chci vám podě-
kovat za dosavadní přízeň a spolupráci. Obo-
jího si velmi vážíme. Těším se na další
společný rok. Věřím, že se v něm bude čes-
kému exportu i Českému exportu dařit
přinejmenším tak, jako dosud. �

Tomáš Stingl, vedoucí redaktor
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Tomáš Stingl

P
olsko v současnosti investuje jak
o závod. Staví nové silnice, opravuje
centra měst, modernizuje železnici.

Při pohledu zvenčí se může zdát, že ho-
rečnaté úsilí zapříčinily přípravy na fot-
balové mistrovství Evropy, které má země
společně s Ukrajinou hostit v roce 2012. Ve
skutečnosti je ale současná modernizace
Polska obecnějším fenoménem. Země
zažívá v hospodářství historický předěl. „Pol-
sko se snaží dohnat civilizační rozdíl ně-
kolika desítek let v oblastech, jako je do-
prava, městská infrastruktura či ochrana
životního prostředí, a to za pomoci značných
prostředků ze strukturálních a kohezních
fondů EU,“ uvádí Jiří Banot, vedoucí kan-
celáře CzechTrade ve Varšavě. V rozmezí let
2007 až 2013 tak chce Polsko získat z roz-

počtu Evropské unie až 67 miliard eur, aby
zvedlo konkurenceschopnost svého hos-
podářství.

Jen do přípravy zmíněného evropského
šampionátu ve fotbalu vloží polská města,
například Vratislav, přes jednu miliardu zlo-
tých, tedy v přepočtu víc než šest miliard
korun. Přípravy na vrcholnou sportovní
událost tak jsou dalším motorem pro re-
konstrukci země. „Chápejme pořádání
Eura 2012 v Polsku za pozitivní impulz pro
realizaci i tak potřebných a dále neod-
kladných investic, ne jako samotnou
obchodní příležitost,“ podotýká k tomu Jiří
Banot.

S krizí se možná Polsko
vypořádá nejlépe
Polsko jde přitom po obdobné hospodář-
ské křivce jako většina evropských států.
V roce 2004 byl pro zemi obrovským im-
pulzem vstup do Evropské unie, téhož roku
navíc Polsko přijalo Zákon o svobodě
podnikání, který zavedl řadu zásadních
zjednodušení pro podnikatele. Země tak
zažívala utěšený rozvoj a v letech 2006
až 2008 už rostlo polské hospodářství
rychlostí pěti až šesti procent ročně. V loň-
ském roce ovšem i na něj dolehla krize
a růst HDP rapidně přibrzdil jen na 1,7 pro-
centa.
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Do Evropy po
a železnicích

Polsko prožívá zásadní
historickou změnu hospodářství.
Stovky dosud státních firem
jdou do privatizace. Země chce
také zmodernizovat silnice,
železnice i energetickou
soustavu. Využívá k tomu
obratně peněz z evropských
fondů. Hodlá tak co do kvality
infrastruktury dohnat vyspělé
státy. Už jen třešničkou na dortu
jsou pak přípravy na evropský
fotbalový šampionát v roce
2012, jenž bude Polsko hostit
a který je další příležitostí pro
nutnou modernizaci tamějších
silnic a měst.

Modernizace Polska

Do Evropy po
a železnicích



Letos se už zase hospodářství země do-
stává do zvýšených otáček. Podle očekávání
by mohlo Polsko letos patřit mezi nejdy-
namičtější země evropské sedmadvacítky,
když by jeho HDP mohlo růst přinejmen-
ším dvouprocentní rychlostí.

Potvrzuje to například nástup průmy-
slové výroby, který zaznamenal letos v červ-
nu už 14,5 procenta meziročního růstu.
Polská inflace se letos drží mezi dvěma až
třemi procenty. Relativně vyšší je neza-
městnanost, která se pohybuje kolem hra-
nice 11 procent. Mzdová hladina umisťu-
je Polsko stále mezi země s levnější pracovní
silou, když průměrná mzda se drží kolem

úrovně 3 400 zlotých, tedy v přepočtu zhru-
ba 21 tisíc korun.

Druhým zásadním momentem v sou-
časné hospodářské obrodě Polska je ved-
le modernizace infrastruktury také velká
privatizační vlna. Ta započala v roce 2008
a vrcholit bude v roce příštím. V současnosti
se řeší prodej zhruba 600 státních podni-
ků. Za jeden z nejlukrativnějších bonbon-
ků je považována například nedávno za-
počatá privatizace energetické divize pol-
ských státních drah PKP Energetika, což
je podnik, který má na 45 tisíc firemních
zákazníků a obdržel vládní koncesi na ob-
chod s kapalnými palivy na železnici.

Továrnu postavila u sousedů Kofola,
Škodovka i firma VAB
Pro české dodavatele je největší příležitost
v rekonstrukci polských železnic, silnic
a v dodávkách pro energetiku. Největším
českým investorem v Polsku je společnost
ČEZ. Ta koupila dvě elektrárny ELCHO
Chorzów a Skawina od americké firmy
PSEG za zhruba 11 miliard korun.

Velký nákup v loňském roce udělaly
Třinecké železárny, když získaly polského
výrobce drátů z Radomia – společnost
Metalurgia.

Velmi aktivní je v Polsku investiční slo-
vensko-české uskupení Penta. Společnost
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kNekonečné lány polí, které zabírají téměř 50 procent plochy Polska,
jsou rájem zemědělců. Země vyváží potraviny do půlky světa. Do Egypta pšenici,

do Ruska ovoce, do Itálie hovězí maso, na Ukrajinu vepřové.

lepších silnicích



šla na tamější trh ze stejného důvodu, jako
mnoho západních investorů. Proto, že je
Polsko se svými téměř 39 miliony obyva-
tel o řád větší kolbiště než jiné středo-
evropské země.

Hlavní akvizicí Penty v Polsku byl nákup
prodejního řetězce Žabka, který stál v pře-
počtu zhruba tři miliardy korun. Investor
rozšířil činnost Žabky i do České republi-
ky a s celou transakcí je nyní velmi spo-
kojen. „Dodnes jsme zhruba ztrojnásobili
cenu Žabky,“ pochvaloval si nedávno v roz-
hovoru pro televizní stanici Z1 šéf polské
pobočky Penty Jozef Janov.

Zvýhodněné podmínky pro investory
využila v jedné ze 14 speciálních polských
ekonomických zón společnost Kofola. Za 20
milionů eur postavila v zóně u města Kut-
na továrnu na produkci nealkoholických ná-
pojů, která začala na tamější trh dodávat li-
monády Kofola a další nápoje v roce 2005.

Dalším, kdo využil pobídky v investič-
ních zónách, byla také rapotínská firma
VAB. Ta otevřela už v roce 1999 v polských
Tychách dceřinou společnost na výrobu
plastových dílů pro firmu Opel.

Vlastní výrobnu postavila v Polsku také
firma Model Obaly Opava. Továrnu na zpra-
covávání lepenky a výrobu obalů otevřela
ve městě Bilgoraji. Společnost Deza z Va-
lašského Meziříčí zase vybudovala v pří-
stavu Štětín vlastní terminál na expedici
kapalné smoly.

Už od roku 1993 měla vlastní montov-
nu v Poznani také automobilka Škoda. Po
zrušení cel na dovoz aut do Polska ovšem
ztratila výroba v poznaňském závodě eko-
nomické opodstatnění a v roce 2002 byla
zastavena. Škodovka nyní dováží do Polska
hotová auta napřímo z České republiky.

Na opravě železnic se Češi
uchytili jako první
České podniky si připsaly na polském trhu
také některá investiční prvenství. Ostrav-
ská společnost Tchas (nyní součást skupi-
ny Eiffage Construction) vyhrála v roce

2006 jako první zahraniční firma v histo-
rii výběrové řízení na opravy polských že-
leznic. Konkrétně se jednalo o modernizaci
železniční trati E20 v úseku Siedlce–Tere-
spol na východě Polska v délce 120 kilo-
metrů a hodnota zakázky byla téměř 50 mi-
lionů eur.

Česká chemická skupina Bohemia
Group zase koupila podíl v polské firmě Per-
media, založila v Polsku dceřinou firmu Bo-
hemia Group – Permedia a ta se stala první
veřejně obchodovanou společností na var-
šavské burze cenných papírů.

Zemědělci nekompromisně
využili unijní dotace
Vedle dodávek pro infrastrukturu či prů-
mysl představuje v Polsku obrovské – do-
slova – pole působnosti zemědělství. Se svý-
mi 313 tisíci kilometrů čtverečních plochy,
z nichž většinu tvoří úrodné rovinaté nížiny,
má v Polsku už historicky zemědělství sil-
nou pozici a v moderní unijní éře také trá-
pí konkurenční evropské zemědělské vel-
moci, jako je Francie nebo Španělsko.

Právě zemědělství přitom patří v Polsku
mezi ta odvětví, kam proudí evropské do-
tace ve velkém. „Když cestujete po Polsku,
na každém kroku vidíte, jak polští země-
dělci obratně evropské dotace využili.
Většina zemědělských strojů, kombajnů
nebo traktorů je úplně nová,“ konstatuje
český živnostník Václav Štorek, který
Polsko navštěvuje jako turistický prů-
vodce.

Polští zemědělci například tradičně ku-
povali české traktory Zetor, rozsáhlé mož-
nosti skýtají také dodávky hnojiv.

Velká zemědělská produkce na druhé
straně znamená, že Polsko skýtá jen ome-
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Dvojí tvář polských měst. Starší centrum Varšavy se nese v duchu stalinského baroka. Jeho symbolem je Palác kultury, který Polsku
„daroval“ Sovětský svaz. Moderní budovy jsou centrem byznysu, přičemž Varšava vytváří zhruba 15 procent polského HDP.

Jen do přípravy evropského
šampionátu ve fotbale vloží
polská města, například
Vratislav, přes jednu miliardu
zlotých, tedy v přepočtu víc
než šest miliard korun.
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zený odbyt pro české potravinářské výrobky.
„Příliš prostoru nevidím ani pro dodávky
spotřebního zboží do Polska,“ podotýká ma-
jitel české firmy Tebeco, Petr Bednář, kte-
rá dodává transportní vozíky do polských
továren. Dalším faktorem, který zmenšu-
je potenciál exportu spotřebního zboží, jsou
totiž polské přístavy. Těmi proudí do Pol-
ska po milionech tun levné zboží dováže-
né ve velkém z Asie, což tlačí ceny v pol-
ských obchodech nelítostně dolů.

Vývozu vín brání nutnost koncese
Z hlediska podmínek vzájemného obcho-
du je rozhodující, že Polsko je členem Ev-
ropské unie. Podle obchodně-ekonomic-

kého úseku české ambasády ve
Varšavě tudíž odpadá naprostá
většina zbytečných úředních pře-
kážek volného obchodu.

Ojedinělé problémy se ale
přesto mohou vyskytovat v sou-
vislosti s polskou byrokracií
a důsledným či nadměrným vyžadováním
některých potvrzení či certifikátů. Jde
hlavně o oblast potravin či léčiv. Není
vždy dodržováno pravidlo, že postačuje
schválení výrobku v jedné členské zemi EU,
a polské orgány požadují novou certifika-
ci či registraci. Konkrétním příkladem
jsou dodávky výrobků, které jsou u nás
řazeny mezi doplňky stravy – například pro-
středky proti únavě řidičů či doplňková
výživa – ale v Polsku jsou považovány za
léčiva. Nebo je látka, kterou obsahují,
na seznamu léčiv. V těchto případech po-
žaduje polská strana plné testování a schvá-
lení výrobku.

Jiným příkladem je import vína a piva.
Dovozce musí vlastnit koncesi k dovozu al-
koholu. Její vyřízení je poměrně vleklé a slo-
žité. Dodavatel vín z Česka si musí najít do-
vozce, který má koncesi a zároveň není zá-

stupcem konkurenční
firmy. Toto opatření se

podle ambasády projevuje například i mi-
nimálním, méně než jednoprocentním
podílem českých vín na polském trhu.

Další překážkou je také neprůjezdnost
silnic pro nákladní automobily nad 3,5 tuny
na česko-polských hranicích v oblasti
Krkonoš a Orlických hor, kam mají zákaz
vjezdu. To znemožňuje českým i polským
živnostníkům nabízet své výrobky – ze-
jména pečivo – v příhraniční oblasti dru-
hého státu.

I přes tyto dílčí problémy se vzájem-
nému obchodu daří. Česká republika je šes-
tým největším exportérem do Polska a ob-
jem vývozu se v posledních letech pohy-
boval kolem hranice pěti miliard eur roč-
ně. Současné polské investice do infra-
struktury jsou přitom pro české firmy
další šancí udělat u severních sousedů zno-
vu dobrý obchod. �

Téma: Polsko

Export České republiky do Polska
(v milionech eur)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2 840

3 440

4 286

5 303

6 430

4 771

Zdroj: ČSÚ

p l a c e n á i n z e r c e

Počet obyvatel: 38,6 milionu

Rozloha: 313 milionů km2

Hlavní město: Varšava

Měna: Zlotý (jedno PLN je asi 6,2 koruny)

Polská republika
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Pavel Trčala
konzultant společnosti Trcala Consulting

K
e vstupu na polský trh pravděpodobně
využijete jednu ze tří základních
možností. V rámci Evropské unie

můžete nabízet služby přímo jako česká fir-
ma. Můžete ale také založit polskou spo-
lečnost s ručením omezeným, nebo polskou
akciovou společnost.

Světová banka každoročně srovnává
jednoduchost podnikání v různých státech

světa. Založit firmu v Polsku je kompliko-
vanější než u nás. Zatímco počet procedur
je stejný, průměrná doba potřebná pro za-
ložení firmy je však v Polsku delší. Zatím-
co u nás tento proces trvá v průměru 17 dní,
v Polsku 31.

Spółka z ograniczoną
odpowiedzialności [Sp. z o.o.]
Jde o obdobu české s. r. o. Minimální po-
čet jednatelů a zakladatelů je jedna oso-
ba. Potřebujete adresu sídla společnosti

Podmínky pro podnikání

Podnikatelské prostředí v Polsku se liší od toho českého spíše
v detailech. Například založení firmy trvá v Polsku déle,
ale zase na obdobu společnosti s ručením omezeným postačí
v přepočtu jen 30 tisíc korun.

Vhodným prvním krokem do Polska
je návštěva jednoho z mnoha mezi-
národních veletrhů. Vybrali jsme ty
nejdůležitější, které proběhnou v Pol-
sku v první polovině nadcházejícího
roku. Zajímavostí je například speciál-
ní veletrh věnovaný stavbě kostelů,
který má v katolicky zaměřeném Pol-
sku překvapivý potenciál. Uvádíme
termín veletrhu, místo konání a we-
bovou adresu pro registraci.

BUDMA
17. 1.–22. 1. 2011
Mezinárodní stavební veletrh.
Poznaň. www.budma.pl

CBS
11. 1.–14. 1. 2011
Veletrh sportovního vybavení, zařízení
sportovního prostředí, wellnes.
Poznaň. www.mtp.pl

REMADAYS
2. 2. –4. 2. 2011
Veletrh reklamy a marketingu.
Varšava. www.remadays.com

FARMA
10. 2. –13. 2. 2011
Mezinárodní veletrh chovu zvířat.
Poznaň. www.mtp.pl

PNEUMATICON
1. 3.–3. 3. 2011
Veletrh pneumatik, hydrauliky,
kontroly a řízení.
Kielce. www.targikielce.pl

EKOTECH
1. 3.–3. 3. 2011
12. veletrh ekologie, komunálních slu-
žeb, recyklovatelných materiálů, řízení
odpadu a recyklace.
Kielce. www.targikielce.pl

BTS
1. 3.–3. 3. 2011
Veletrh obuvi a kožených výrobků.
Poznaň. www.mtp.pl

NEXT SEASON
1. 3.–3. 3. 2011
Mezinárodní veletrh módy.
Poznaň. www.mtp.pl

AGROTECH
11. 3.–13. 3. 2011
17. mezinárodní veletrh zemědělské
techniky.
Kielce. www.targikielce.pl

STOM
22. 3.–24. 3. 2011
4. mezinárodní veletrh zpracování
kovů, technologie.
Kielce. www.targikielce.pl

POZNAN OPTICAL Salon
25. 3.–26. 3. 2011
Mezinárodní veletrh optiky.
Poznaň. www.mtp.pl

FURNICA
29. 3.–1. 4. 2011
Mezinárodní veletrh komponentů pro
výrobu nábytku.
Poznaň. www.mtp.pl

POZNAN MEDIA EXPO
29. 3.–1. 4. 2011
Mediální veletrh.
Poznaň. www.mtp.pl

KIDS' TIME
1. 4.–3. 4. 2011
Veletrh hraček, oděvů pro matku
a dítě. Kielce. www.targikielce.pl

FIT-EXPO
13. 5.–15. 5. 2011
Veletrh fitness a sportu.
Poznaň. www.mtp.pl

HOME DECOR
25. 5.–27. 5. 2011
Mezinárodní veletrh designu inte-
riérů. Poznaň. www.mtp.pl

SACROEXPO
13. 6.–15. 6. 2011
12. mezinárodní veletrh stavby kostelů,
kování pro kostely, vybavení a doplňky,
religiózní umění.
Kielce. www.targikielce.pl

TRANSPORTA
14. 6.–17. 6. 2011
Mezinárodní veletrh logistiky,
transportu a lodní přepravy.
Poznaň. www.mtp.pl

Nejdůležitější polské veletrhy – první pololetí 2011

Založit firmu
trvá 31 dní

Na založení společnosti s ručením omezeným
v Polsku je potřeba základní kapitál pět tisíc
zlotých. To odpovídá přibližně 30 tisícům korun.
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v Polsku. Základní kapitál je pět tisíc pol-
ských zlotých, což je v přepočtu zhruba
pouhých 30 tisíc korun.

Spółka akcyjna [S.A.]
Obdoba naší akciové společnosti. Musí
mít orgány společnosti, tedy představenstvo
a dozorčí radu. Může ji vlastnit fyzická nebo
právnická osoba. Adresa musí být v Polsku.
Základní kapitál činí 500 tisíc zlotých, tedy
v přepočtu asi tři miliony korun. Nezbyt-
ný je místní tajemník společnosti. Akcio-
vá společnost nemůže být založena jed-
nočlennou Sp. z o.o.

Základní daně
Polský daňový systém zahrnuje 12 daní. Mo-
mentálně činí daň z příjmů právnických

osob 19 procent. Cizinci, kteří nemají byd-
liště v Polsku, nebo ti, jejichž dočasný
pobyt trvá kratší dobu než 183 dnů ve fis-
kálním roce, podléhají zdanění pouze za
příjmy z práce provedené na území Polska.
Oficiální informace i v angličtině naleznete
na stránkách polského ministerstva fi-
nancí www.mf.gov.pl.

V Polsku jsou také zdaněny nemovitosti,
zemědělská půda a lesní půda. Výšku této
daně stanoví zákon o místních daních
a poplatcích. Daňový systém není jen v ru-
kou centrální vlády. Některé daně jsou ur-
čovány na místní úrovni, a liší se proto
v různých oblastech. Gmina, obdoba naší
obce, určuje sazby daně z nemovitostí.
Rada gminy může také daň snížit nebo ne-
movitost osvobodit od této daně.

DPH
Pokud budete prodávat své produkty či
služby do Polska plátci DPH, celkovou cenu
budete účtovat bez DPH. Je však velmi dů-
ležité si ověřit, zda je váš partner v Polsku
opravdu plátcem DPH. Evropská Unie
spravuje systém VIES (VAT Information
Exchange System), kde to lze ověřit. Ofi-
ciální stránky Evropské komise jsou k di-
spozici i v českém jazyce na www.ec.euro-
pa.eu.

Zaměstnávání pracovníků
Vzhledem k tomu, že některé západo-
evropské země si prosadily omezení pra-
covních povolení pro občany nových člen-
ských států, Polsko odvětilo obdobným
zákonem. Nyní však v Polsku můžete za-
městnat všechny občany zemí EU včetně
Bulharska a Rumunska.

Aglomerace
Sedm polských měst je větší než Brno. Zde
je výčet největších polských aglomerací:
� Slezská metropolitní oblast (Katovice)

5 milionů obyvatel
� Varšavská metropolitní oblast (Varšava)

2 miliony obyvatel
� Trojměstí (Gdaňsk, Gdyně, Sopoty)

1 milion obyvatel

Začíná lyžařská sezona, během které
budou polští lyžaři brázdit české a mo-
ravské sjezdovky. V jistém smyslu je
nabídka lyžování exportem služeb
pro tyto polské klienty.

Mnoho českých provozovatelů la-
novek a vleků si tento fakt uvědomi-
lo a snaží se profilovat své lyžařské
služby pro polskou klientelu. Například

v Jeseníkách letos vyrostlo na české
poměry obří lyžařské středisko Kouty,
které na polské lyžaře od začátku
sází. Na hosty ze severu se v Koutech
připravili ještě před zahájením sezo-
ny. „Máme v Polsku distribuční síť
sportovního zboží a naše polské zá-
kazníky jsme oslovili již v létě, když bylo
středisko ještě ve výstavbě. Naši vle-

kaři i pracovnice pokladen či restau-
race umějí polsky, abychom mohli
urychlit provoz a předejít možným
nedorozuměním,“ uvádí za středisko
Kouty Michal Kestl, jednatel firmy
K3 Sport. Je zřejmě jen otázkou času,
kdy se investoři do českých lyžař-
ských středisek rozhodnou investovat
také na severní straně hranice.

Vývozce sportovní výbavy přivede své polské klienty i na sjezdovku

Pavel Trčala pracuje jako
mezinárodní konzultant
ve společnosti Trcala Con-
sulting. Studoval ekonomii
na American University ve
Washingtonu a pracoval
jako analytik investic pro
Světovou banku. Nabízí
přípravu byznys plánu,

smluv s partnery či přímé osobní zastupování
v zahraničí při rozjezdu poboček českých firem.
Více informací naleznete na www.trcala.com.

O autorovi
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Tomáš Stingl

F
irma Tebeco ze Zábřehu na Moravě
vstoupila před několika lety do pově-
domí odborné veřejnosti svými po-

zoruhodnými sklízecími stroji na technic-
ké konopí. Při své současné exportní ex-
panzi do Polska ovšem firma sklízí úspěch
s jinou řadou výrobků – s těžkotonážními
manipulačními plošinami. Jde o robustní
vozíky, které slouží pro vnitropodnikovou
dopravu s nosností od pěti do 300 tun jak
na kolech, tak kolejích.

V Polsku je odebírá například tamější vě-
tev mezinárodního koncernu ABB a také
klíčový podnik PESA Bydgoszcz, který je
největším polským výrobcem tramvají. Za
letošek přinesl moravské firmě vývoz do Pol-
ska zhruba čtyři miliony korun. „O taměj-
ší trh jsme se začali intenzivně zajímat před
dvěma lety. Velmi nám pomohla varšavská
kancelář agentury CzechTrade a jmenovi-

tě její vedoucí Jiří Banot, který zná velmi
dobře tamější trh. Vytipoval pro nás vhod-
né obchodní partnery i veletrhy. Na to by-
chom sami neměli ani lidi, ani peníze, ani
čas. Z veletrhů jsme si okamžitě přivezli
první kontakty a hned na nich začali pra-
covat. Během velice krátké doby se objevily
první obchodní možnosti, které jsme ne-
chtěli promarnit. Jediná přepravní ploši-
na se ovšem vyrábí tři až čtyři měsíce,
takže dodáváme jednotky kusů ročně,“ vy-
světluje zakladatel a stoprocentní majitel
společnosti Petr Bednář.

S cenou velmi opatrně
Transportní vozy se liší podle nosnosti.
Cena podle toho variuje od osmi tisíc eur až
po nejdražší plošiny za jeden milion eur. Prá-
vě v Polsku je přitom podle Petra Bednáře
nutné počítat s tím, že tamější partneři bu-
dou velmi houževnatě vyjednávat o ceně.
„Všude na světě se o ceně licituje, ale v Pol-

sku je to extrém. Polák musí mít dobrý po-
cit, že usmlouval výbornou cenu. Je to vel-
mi složité hlavně v oblasti vyjednávání
a ne vždy dosáhnete požadovaného zisku.“

Zakladatel Tebeca má pro obchod s na-
ším severním sousedem dobré předpokla-
dy. Umí polsky a jeho manželka je Polka. Má
také rád Poláky kvůli podobné slovanské
mentalitě, jakou mají Češi. „Vztahy s vaši-
mi obchodními partnery musí být daleko
osobnější, než třeba v Německu. Je běžné,
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Polákovi musíte
vždycky dopřát slevu

Petr Bednář, majitel firmy Tebeco:

Sám mluví polsky, za manželku má Polku a v současnosti je Polsko
také nejrychleji se rozvíjejícím exportním trhem pro jeho firmu.
Zakladatel a majitel společnosti Tebeco Petr Bednář má Polsko
prostě rád. Jeho firma, která vyrábí mimo jiné unikátní sekačky
na technické konopí, tam dodává přepravní těžkotonážní plošiny.

Těžkotonážní plošiny od Tebeca koupil v Polsku
například výrobce tramvají PESA Bydgoszcz
nebo tamější větev nadnárodního koncernu ABB.

Exportní příběh zakladatele Tebeca
Petra Bednáře se kuriózním způsobem
prolíná s jeho osobním životem a ro-
dinou. Talentovaný student Českého
vysokého učení technického byl před
několika lety na stáži v německém in-
stitutu vývoje strojních technologií.
Nejenže tam získal znalosti a hlavně
kapitál, který mu pomohl v roce 2004
při rozjedu Tebeca. Zároveň se v Ně-
mecku seznámil se svou budoucí
manželkou, která je původem z pol-

ské Lodže. „Do Tebeca ji ale raději ne-
angažuji. V podniku musíte někdy

dělat nepopulární rozhodnutí, a to by
nedělalo dobrotu. Manželka pracuje
jinde, ovšem pomáhá mi například
s překlady smluv do polštiny a plá-
nováním financí pro udržení stálého
cash-flow. Při vstupu na polský trh ov-
šem osobní sympatie vůči severnímu
sousedu roli nepochybně hrály,“ říká
Petr Bednář.

V podstatě jako přes kopírák vy-
padá příběh jeho bratra Pavla, který
v Tebecu také působí. „Vypracoval

se vlastními schopnostmi a úsilím, ni-
koliv proto, že je můj bratr,“ zdůrazňuje
Petr Bednář.

I Pavel Bednář přitom na zkušené
v zahraničí – ve Velké Británii – pot-
kal svou budoucí partnerku, která
pochází pro změnu z Malajsie. A prá-
vě v této asijské zemi pomohla otevřít
zastoupení Tebeca a hledat nové
kontrakty. Dvě ženy tak v přeneseném
slova smyslu bratrům Bednářům při-
blížily dva nové exportní trhy.

Dvě ženy znamenaly dva nové trhy



že po uzavření obchodu máte s partnerem
velmi srdečný a osobní kontakt,“ podotýká.

O vozy projevily zájem doky
v Singapuru
Polsko je pro Tebeco jedním z prvních ex-
portních cílů. Na českém trhu působí re-
lativně mladá firma už od roku 2004.
V tuzemsku dodává přepravní plošiny na-
příklad pro českou pobočku koncernu Sie-
mens. Mezi první vývozní úspěchy si moh-
la dosud zapsat například dodávky pře-
pravních vozíků do Německa či prodej
sklízecího stroje na konopí do Lotyšska.

Od loňska má Tebeco obchodní za-
stoupení dokonce až v malajském Kuala

Lumpur, kde žije Pavel Bednář, bratr ma-
jitele firmy. Toto zastoupení v současnos-
ti jedná o možnosti prodat přepravní vozy
s nosností 80 tun singapurským přístavním
dokům, což by byla zakázka, která by ka-
tapultovala společnost z hlediska obratu
zase o jednu ligu výše.

Při krizi jsme přežili druhotnou
platební neschopnost
Při exportu do Polska patří mezi výhody Te-
beca to, že je tamějšímu trhu relativně blíz-
ko. Centrální kancelář má sice zatím v Pra-
ze, samotná výroba se ale odehrává v Zá-
břehu na Moravě, odkud firma vzešla.

Jakýsi mozkový trust společnosti tvoří
v současnosti vlastně jen tři lidé – zakladatel
firmy a jeho dva spolupracovníci. Sám
Petr Bednář je nejen manažerem a ob-
chodníkem, ale některé stroje také osobně
konstrukčně navrhl. Na výrobě se ovšem po-
dílí asi 40 dalších lidí. Ti nejsou stálými za-
městnanci, protože zakázky jsou v tomto
oboru nárazové.

V roce 2008, kdy si firma prošla krizí,
měla 18 stálých zaměstnanců. „Zajímavé je,
že teď jsme tu na plný pracovní úvazek jen
tři při stejném obratu,“ podotýká Petr
Bednář. Ve zmíněném roce se společnost
dostala dočasně do druhotné platební ne-
schopnosti. „Velký klient nám zpozdil plat-
by, a my jsme proto zase nemohli zaplatit
větší částku firmě Komfi Lanškroun. Ta nás
ale podržela, počkala, přestože nás klidně
mohla potopit. Velice si vážíme takového
přístupu a rádi bychom to takříkajíc oto-
čili,“ říká Petr Bednář.

Polské silnice někdy nestačí
Pod designem výrobků Tebeca je podepsán
přední designér Martin Tvarůžek. Tebeco
jej našlo díky databázi designérů agentu-

ry CzechTrade. „Martin Tvarůžek je velmi
dobrý designér, který přemýšlí jakoby ze-
vnitř výrobku. To znamená, že nejprve
bere v potaz funkci stroje a z ní potom od-
víjí jeho tvary,“ pochvaluje si Petr Bednář.

Zhruba 50 procent součástek do svých
výrobků odebírá Tebeco od subdodavate-
lů. Například motory, kola nebo hydrauli-
ku. Dopravu hotových transportních vozů
do Polska zajišťují kamiony. „Vozy široké do
dvou metrů se vejdou na přívěs běžného ka-
mionu. Větší transportní plošiny, které
mají šířku kolem čtyř metrů, se musejí vézt
jako nadměrná přeprava, což samozřejmě
export prodražuje,“ říká Petr Bednář s tím,
že jen samotná přeprava transportní plo-
šiny do Polska pak může stát od statisíců
až po milion korun.

Při obchodních cestách jsou nevýhodou
mnohdy špatné polské silnice a celkově do-
pravní infrastruktura země. „Pokud jedete
autem například do přístavu Gdaňsk, může
cesta trvat 12 hodin, ale zrovna tak dobře
i 20 hodin. Záleží na provozu, je to nevy-
zpytatelné. Mnohdy je s ohledem na čas lep-
ší raději letět letadlem,“ míní Petr Bednář.

Nejdříve chceme mít v Polsku čistý stůl
K expanzi do zahraničí ale přistupuje Te-
beco systematicky. „Nemá smysl se hnát za
každou cenu někam jinam do světa, když
zatím není ukotvena naše expanze do
Německa nebo do Polska. Polští klienti po-
třebují cítit, že jste tu pro ně na 100 pro-
cent, že je o ně všestranně postaráno.
Naším nejbližším exportním cílem je tudíž
založit v Polsku dceřinou společnost Tebeca,
kterou povede náš důvěryhodný člověk
přímo ve Varšavě. Ten už si pak tamější trh
pohlídá a my se budeme moci koncentro-
vat na expanzi do dalších zemí,“ poodha-
luje budoucí plány Petr Bednář. �
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Vedle výroby transportních plošin se
Tebeco věnuje také vývoji unikátních
sklízecích strojů na technické konopí.
Zájem vzbudily i u zemědělců v Pol-
sku. Stroje jsou výlučné zejména tím,
že mohou rychle kosit i velké plochy
a vysoké, i několikametrové rostliny
konopí. Zatím ale společnost proda-
la jen šest těchto velkokapacitních se-
kaček. Zemědělské firmy totiž mají
problém s profinancováním nákupu,
Tebeco zase nemůže jít při prodeji pod

výrobní náklady nebo převzít za od-
běratele riziko leasingových splátek.
Základní varianta sekačky zvaná Pan-
ther tak vyjde na 8 500 eur. Beagle
s dvěma lištami stojí 48 tisíc eur
a nejdražší Clipper se třemi sekacími
lištami 70 tisíc eur.

Dosavadní tržby z prodeje těchto
sekaček pokryly jen základní náklady
na náročný několikaletý vývoj strojů
a výrobu. Marketing a propagace byly
dotovány z jiných aktivit Tebeca. Fir-

ma ale věří, že v budoucnu bude vět-
ší zájem o velkokapacitní sekačky
úměrně tomu, jak poroste velikost

osázených ploch a celkový zájem
o technické konopí. Menší pole do
10 hektarů naopak zemědělci zatím
kosí jednoduššími stroji s jednou liš-
tou. Po technickém konopí ovšem
roste už teď ve světě poptávka, ze-
jména pro neobyčejnou pevnost
a houževnatost jeho vláken, z nichž
se vyrábějí například izolační mate-
riály. Z konopných semen se zase
získávají oleje i maziva, pazdeří se li-
suje do briket.

Panther, který je specialistou na konopí



Pavel Trčala

S
polečnost Penta Investments již ob-
razně dorazila na konec nákupního
stojanu v Česku a na Slovensku. Co

bylo důvodem pro vaši expanzi do Polska?
Hlavním faktorem bylo, že Polsko je nám

kulturně i geograficky blízké. Do roku
2005 jsme investovali pouze v České re-
publice a na Slovensku a rozhlíželi jsme se
po další zemi. Naším prvním projektem
v Polsku byla expanze společnosti Fortuna.

Která odvětví průmyslu a služeb
považujete u našich severních souse-
dů za perspektivní pro české firmy?

Doporučil bych dva základní okruhy.
Prvním jsou utility, zejména energetika
a vodárenství. V nejbližších pěti letech oče-
káváme zajímavé investiční příležitosti
v těchto oborech. Infrastruktura není
v Polsku doposud rozvinuta tak, jako v Čes-
ku a na Slovensku. Druhým okruhem je vše,
co se týká spotřeby. V našem portfoliu je na-
příklad obchodní řetězec Žabka.

Jací jsou Poláci jako manažeři
a zaměstnanci? Jak se například cítí
pod vedením Čechů či Slováků?

Poláci jsou velmi hrdý a samostatný ná-
rod a je to vidět i po profesionální strán-
ce. Nám se začalo v byznysu dařit, až když
se nám podařilo mluvit polsky. I někteří
vlastníci Penty, kteří polsky nehovoří, se při
jednáních o polštinu alespoň snaží a dru-
há strana to výrazně oceňuje. Důležité je

také zaměstnávat Poláky. Náš desetičlen-
ný tým ve Varšavě má 10 místních lidí.
I když rozdíly mezi námi jsou minimální,
Polák přesto radši pracuje s Polákem.

Jakou máte zkušenost s výběrem kan-
didátů pro pozice ve vašich firmách?

Polský trh práce je rozhodně lepší než
ten český a slovenský. Poláci mají více byz-
nysovou mentalitu. Samozřejmě je zde
také celkově více lidí a více talentů a na-
příklad i větší výběr ze zkušených manažerů.

Samostatná kapitola je polská podnikavost
a ochota riskovat. Například u nás má ma-
nažer radši 75 procent platu fixních a zby-
lých 25 procent podle výsledků. Polák se
nebojí riskovat a klidně se spokojí s 50 pro-
centy fixního platu a polovinou podle
výkonu. Když je zaměstnanec dobře mo-
tivován, pracuje potom sedm dní v týdnu
a odvede výborný výsledek, za který dostane
třeba ještě bonus nad rámec smlouvy.

Studoval jste v Bratislavě, pracoval
jste v Praze a momentálně působíte
ve Varšavě. Jak byste srovnal tyto tři
vzájemně si blízké slovanské národy?

Poláci si více užívají. Každý den se ně-
jak baví. Restaurace jsou plné. Dalo by se
říct, že žijí „for the moment“. Velký rozdíl
je v hodnocení úspěchu a v závisti. Lidé se
za svůj úspěch nestydí a neobávají se ho pro-
dat stejně jako například v Americe. U nás
– pokud jste úspěšní – je za velmi nevhodné
považováno to prezentovat. Navíc vám
úspěch lidé závidí. V Polsku jsou úspěšní
podnikatelé velkým vzorem a naopak mo-
tivují ostatní k podnikání.

Co se týče každodenního civilního
života, je v Polsku něco, čím jste byl
překvapen?

Překvapivě mi nechutná polské pivo. Má
totiž asi o dvě procenta více alkoholu než
ta naše. Dáte si dvě a bolí vás hlava. V Pol-
sku je velmi pěkná krajina, kterou Češi
a Slováci často neznají. Vzpomeňme jen pří-
mořské oblasti, Mazury, hory. Každé velké
město je velmi samostatné s bohatým spo-
lečenským a kulturním životem.

Blíží se lyžařská sezona. Slovenské,
moravské a české hory každoročně
navštěvují tisíce polských lyžařů.
Neuvažujete o investici do polských
rezortů?

Shodou okolností jsme už projekty v tom-
to oboru zvažovali. Bylo nám představeno
několik nabídek, které jsme důkladně pro-
studovali. Vždy se zatím jednalo o menší
investice, než na jaké jsme zvyklí v našem
portfoliu. Projekty to byly zajímavé, ale spí-
še vhodné pro menší investory. �
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Jozef Janov, ředitel pobočky skupiny Penta ve Varšavě:

Investiční skupina Penta Investments má kořeny na Slovensku
a v Česku. V současnosti ale rozsáhle investuje i v Polsku, které je
podstatně větším trhem. Podle ředitele varšavské pobočky Penty
Jozefa Janova mají Poláci aktivní obchodní náturu a jako zaměst-
nanci preferují mzdu, která se více odvíjí od jejich skutečného výkonu.

Polák se nebojí riskovat
a klidně se spokojí
s 50 procenty fixního platu
a polovinou podle výkonu.

Poláci úspěch
nezávidí, obdivují ho
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Rozsáhlému polskému průmyslu
lze nabídnout nejen stroje, ale
i služby. Povedlo se to například
zlínskému Institutu pro testování
a certifikaci, jehož 300 polských
klientů představuje průřez
tamějším hospodářstvím od
firem z oblasti silniční výstavby
až po výrobce dveří.
ITC těží ze spolupráce s polskou
partnerskou firmou či z toho, že
nabízí komunikaci v polštině.

Konkurenční výhoda? Polština
Tomáš Stingl

Ž
e lze do Polska s úspěchem „vyvézt“
i služby, to dokazuje působení Insti-
tutu pro testování a certifikaci. Spo-

lečnost s centrálou ve Zlíně dokázala na
polském trhu získat již na 300 firemních
klientů, kteří se rekrutují z nejrůznějších
oborů. Poskytuje jim certifikace, školení či
laboratorní testy výrobků. „Nejvíce poža-
davků nám přichází ze sektoru stavebnic-
tví, kde se ITC daří především v oblasti vý-

robků určených pro silniční výstavbu, dále
v oblasti potrubních systémů, stavební
chemie, výroby oken a dveří či sanitární
techniky,“ uvádí za společnost její ředitel
pro zahraniční trhy Martin Jankovec.

Mezi polské klienty zlínské firmy patří
mimo jiné společnosti Huf Polska, Novo-
term, KWH Pipe Poland či P.W.Fast. Pro-
razit na trhu jí pomáhá také spolupráce
s partnerskou polskou společností Multi-
cert, a to zejména v automobilovém prů-
myslu a výrobě ochranných a zdravotnic-
kých prostředků.

Poláci jsou pružnější
V bilanci exportu služeb ITC se pozitivně
odrazilo, že polského regionu se krize do-
tkla mnohem méně než ostatních zemí
Unie. „Do budoucna lze proto předpoklá-
dat další nárůst obchodní výměny,“ podo-
týká Martin Jankovec. „Výhodou ITC je již
zmiňované partnerství s firmou Multi-
cert, která využívá propracovanou marke-
tingovou síť ve všech polských regionech
a pružně komunikuje s koncovými klien-
ty. Právě ona pružná komunikace je typic-
kou pro polský trh. Schopnost rychlé reakce
na požadavky zákazníka má v porovnání
s českými zeměmi vyšší standard,“ míní.

V certifikacích je hustá konkurence
Předseda představenstva ITC Jiří Heš
upozorňuje, že v Unii je v certifikačních
službách velká konkurence. „Trh je prak-

ticky rozdělen, proto se snažíme po roce
2004 prorazit i v mimoevropských ze-
mích,“ komentuje exportní strategii ITC
Jiří Heš.

Například právě v Polsku se ale firmě
přesto daří. „Naší výhodou v silné konku-
renci notifikovaných osob je vedle schop-
nosti pružně reagovat na poptávky zákaz-
níků i to, že jsme v profilových oborech
schopni poskytnout komunikaci v polšti-
ně,“ uvádí Martin Jankovec.

ITC se snaží těžit z dlouhodobého pro-
jektu modernizace polské dopravní in-
frastruktury. „Přirozeně se stále intenziv-
něji chceme realizovat také v segmentech
stavebních výrobků, které jsou pro Polsko
typické, což je výroba otvorových výplní,
stavebního dřeva a stavební chemie. Rádi
bychom zvýšili svůj podíl na polském trhu
i v oblasti certifikace zdravotnických
a osobních ochranných prostředků, která
tvoří již tradičně úspěšnou položku v ex-
portu našich služeb do jiných teritorií. V po-
sledním období se zajímáme o rozvoj ex-
portu také v oblastech zaměřených na vý-
robu potravin a jejich obalů. Vzhledem
k tradičně velkému množství výrobců oče-
káváme pozitivní odezvu,“ říká Martin
Jankovec. �

Společnost ITC

Pružná komunikace je typickou
pro polský trh. Schopnost
rychlé reakce na požadavky
zákazníka má v porovnání
s českými zeměmi vyšší
standard.

Zlínská společnost ITC nabízí mimo jiné
laboratorní testy výrobků. V Polsku má
klienty například z oblasti stavební chemie.
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Š
ance v Polsku se dají rozdělit do ně-
kolika kategorií. I menší české firmy
se mohou podílet na modernizaci

dopravní nebo energetické sítě. Větší pod-
niky zase mohou využít ekonomických
zón se zvýhodněnými podmínkami pro
investory. Velkou šancí je právě vrcholící
privatizace.

V prodeji je 600 státních podniků
Privatizační plán polské vlády pro rok 2008
až 2011 je masivním projektem, v současnosti
šlo nebo půjde do privatizace na 600 stát-
ních podniků. „Nikde v Evropě neprobíhá
takto rozsáhlý přesun majetku státních
podílů jako v těchto letech v Polsku. Tomu
odpovídá vzrůstající zájem českých firem.
Totéž platí pro oblast veřejných zakázek, vý-
razně podporovaných strukturálními a ko-
hezními fondy EU,“ říká Jiří Banot, který je
vedoucím kanceláře české proexportní agen-
tury CzechTrade v Polsku.

Zatím nejčerstvějším úspěchem z toho-
to měsíce je odkup polského černouhelné-
ho dolu Silesia českou společností Energe-
tický a průmyslový holding. Firma odhaduje
své investice v příštích třech letech na úro-
veň plných 150 milionů eur.

„Privatizace a akvizice v Polsku jsou
dlouhodobě velkou příležitostí pro české fir-
my: Polský trh vykazuje růstovou perspek-
tivu, výhodou je naše geografická a kulturní
blízkost a také zkušenost z privatizace
a z transformace v České republice. Syner-
gie vytváří rovněž Varšavská burza cenných
papírů, která se stala zázemím pro řadu čes-
kých firem pro etablování na polském
trhu,“ podotýká český velvyslanec v Polsku
Jan Sechter.

Ekonomické zóny
jen pro investice od 100 tisíc eur
Polsko nabízí investorům také možnost
využít celkem 14 zón se speciálním ekono-

mickým režimem. Nejvýznamnější českou
investicí v jejich rámci byla zatím výstavba
závodu na výrobu nápojů společnosti Ko-
fola v Kutně poblíž Lodže.

Celkově ale tyto zóny nejsou nyní pro vět-
šinu českých firem příliš lákavé. Jednak pro-
to, že jsou určeny spíše jen pro opravdu vel-
ké investice. „Musíme si uvědomit, že ač zóny
nabízí jisté investiční pobídky, musí se na
straně druhé investor zavázat k minimálnímu
času působení v takovéto zóně, k vytvoření
minimálního počtu pracovních míst a mi-
nimální investované částce. Ta je nyní 100
tisíc eur,“ vysvětluje Banot.

Kalkulace nákladů přitom vychází po-
dobně jako v Česku. „Náklady na práci,
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Vrcholí obří privatizace
Investiční příležitost
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V Polsku funguje 14 speciálních ekonomických zón. Jaké výhody nabízejí zahraničnímu
investorovi? Jak ovlivňuje obchod s Polskem tamější daňová hladina a jaké šance
skýtá v současnosti vrcholící privatizace dosud státních podniků?

Pod největší českou investicí v polských
ekonomických zónách je podepsána společnost
Kofola. Ve městě Kutna postavila továrnu
na výrobu nápojů za 20 milionů eur.



energii či dopravu, to vše je srovnatelné s ná-
klady v České republice. Dalšími nepříliš
motivačními faktory při investování českých
firem v polských speciálních ekonomických
zónách může být stav dopravní infrastruk-
tury, index byrokratické zátěže, blízkost čes-
kého a polského trhu. Tyto zóny dnes ne-
nabízejí pro českého investora příliš mno-
ho výhod,“ shrnuje Jiří Banot.

Přesto je dobré vědět o možných inves-
tičních pobídkách v těchto zónách. Ty jsou
v zásadě čtvera druhů:
1. daňové úlevy
2. plně připravený investiční pozemek,

za zvýhodněné ceny – prodej probíhá
ve veřejném výběrovém řízení

3. asistenční servis při formalitách spojených
s investičním záměrem

4. v některých obcích osvobození od daně
z nemovitosti

Výhoda plyne mimo jiné z DPH
V Polsku se v poslední době hodně mluvi-
lo o daňové zátěži a o tom, jaký má vliv na
růst tamějšího hospodářství. Daňové zatí-
žení se přitom bude brzy měnit.

Daň z příjmu právnických osob je
19 procent. Vypočítává se měsíční záloha na
základě hospodářského výsledku za po-
slední měsíc. Zálohy na daň se započítáva-
jí kumulativně.

Jaká je v Polsku daň z přidané hodnoty?
Její základní sazba činí zatím 22 procent,
snížená sedm procent nebo tři procenta. Od
1. ledna 2011 ovšem nastává změna sazeb

na 23 procent a osm procent. Daň z příjmů
fyzických osob je progresivní: Činí 18 pro-
cent a od daňového základu 85 528 polských
zlotých je pak 32 procent.

Český export tyto daně přímo neovlivňují.
Mohou však znamenat pro českého doda-
vatele v podstatě konkurenční výhodu.
„V rámci exportu do Polska jde o takzvanou
interkomunitární výměnu zboží a služeb,
kde se DPH řeší formou zdanění v místě pří-
jmu zboží, faktury se tedy o předmětné DPH
nenavyšují. Naopak tím, že by polská firma
nakupovala zboží od polského dodavatele,
musí ho koupit i s místní DPH, které činí
zatím 22 procent. V případě nákupu zbo-
ží v Česku polský odběratel v momentu kou-
pě DPH neplatí, což pro něj může být za-
jímavé, hlavně z pohledu vlastního cash-
-flow,“ vysvětluje Jiří Banot.

Zřízení účtu v polské bance
může trvat přes měsíc
Polsko je vyspělý trh a většina podmínek pro
podnikání je obdobná jako v Česku. „Obec-
ně neexistují žádné vážné obchodní barié-
ry omezující činnost českých firem na úze-
mí Polska,“ potvrzuje Jiří Banot. Přesto se
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opakují některé problémy. Níže jsou uvedeny
ty, se kterými se české firmy setkávají nej-
častěji.

V některých případech má například čes-
ká firma povinnost registrace k DPH na úze-
mí Polska, nicméně v případě vratky DPH
příslušný finanční úřad zasílá prostředky
pouze na bankovní účty vedené u bank na
území Polska.

Stále je také pro české firmy jistý prob-
lém založit si vlastní účet na území Polska.
Jsou s tím spojené větší administrativní ná-
roky, než znají české firmy z domácích
bank. K ušetření byrokratické procedury
a času nedojde ani v případě asistence při
založení takového účtu prostřednictvím
české banky, respektive její polské poboč-
ky. Dle zkušeností českých firem jde o pro-
ceduru trvající i více než jeden měsíc.

Dalším negativem je jednoznačně ne-
respektování Haagského protokolu a pří-
slušných národních smluv. Mnohé banky
jako rovněž některé úřady stále požadují ově-
ření českých dokumentů apostilou, což
vede ke zbytečným časovým prodlevám
při odkazování na příslušné platné předpisy.

Problémem je pro české firmy i účastníky
různých prodejních akcí a výstav stále také
nutná registrace k DPH a pořízení
daňové pokladny s vedením příslušné evi-
dence, pokud své zboží prodávají klientům
– fyzickým osobám. Jde prakticky o neře-
šitelnou věc, která mnohé podnikatele
odradí, a ti na své obchodní plány v Polsku
rezignují. � (red)

p l a c e n á i n z e r c e

O pomoc při vstupu na polský trh lze požádat
mimo jiné Jiřího Banota, vedoucího varšavské
kanceláře agentury CzechTrade. E-mail na něj
je warsaw@czechtrade.cz. Stránku kanceláře
najdete na adrese www.czechtrade.pl.

Kde čerpat další informace?



Čtyřstranu připravil Tomáš Stingl
s využitím informací portálu www.businessinfo.cz

P
olsko je největším a nejlidnatějším stá-
tem střední Evropy. To mu společně
s obrovskou zemědělskou produkcí

a úctyhodnou průmyslovou základnou při-
suzuje zásadní význam. Západní členové Ev-
ropské unie proto právě Polsko berou z po-
hledu ekonomiky i politiky za klíčový stát
středoevropského regionu.

Většinu z 312 tisíc kilometrů čtverečních
polské krajiny představuje monotónní rovina,
z velké části zemědělsky obdělávaná. Polsko
je na evropské poměry mimořádné homo-
genní stát. Téměř 98 procent z 39 milionů
obyvatel tvoří Poláci. Početně nevýznamné
menšiny tvoří Ukrajinci, Němci a Bělorusové.

Populace je velmi homogenní i z hlediska
náboženského, kdy zhruba 95 procent oby-

vatel je katolického vyznání. Právě katolická
víra je v Polsku nejsilnějším kulturním ry-
sem. Tím druhým je hrdý patriotismus, kte-
rý vyvěrá z pohnuté historické zkušenosti
polského národa. Fungování úřadů i služeb
je ve většině případů obdobné jako v Čes-
ku. Také cenová hladina ubytování či do-
pravy je velmi podobná.

Měna
V Polsku se platí tradiční měnou zlotým, jenž
je označován mezinárodním kódem PLN.
Jeden zlotý je v současnosti asi 6,2 české ko-
runy. Dělí se dále na 100 grošů.

Správní členění
V Polsku funguje trojstupňové regionální
dělení. Od roku 1999 je země členěna na
16 vojvodství, která zhruba odpovídají
českým krajům. Vojvodství se dále dělí na
okresy a ty na obce nazývané gmina.

Státní svátky
1. leden Nový rok
Velikonoce proměnné datum
1. květen Svátek práce
3. květen Den Ústavy – vyhlášení

první ústavy v roce 1791,
hlavní svátek země

Boží tělo proměnné datum
15. srpen Nanebevzetí Panny Marie
1. listopad Svátek všech svatých
11. listopad Svátek nezávislosti –

obnovení státní suverenity
v roce 1918

25.–26. prosinec Vánoce

Telefonní čísla
Pohotovostní linka 112 – koordinuje
policii, zdravotníky a hasiče
Policie 997
Hasiči 998
Záchranná služba 999
Informace o telefonních číslech 118 913

Cestovní doklady
Polsko je členem Evropské unie, pro
občany České republiky tedy postačí pro
cestu do této země platný cestovní pas ne-
bo občanský průkaz.

Kapesní průvodce Polskem
Hrdý patriot se silnou katolickou vírou. Tak vypadá typický Polák.
Velká středoevropská země je etnicky i nábožensky velmi
homogenní. Vyplatí se zkusit hovořit polsky, projevit galantnost
k ženám či vzít obchodního partnera na pracovní oběd.

Obchodní cesta

Slovníček polštiny

Běžné fráze

Dobrý den! Dzień dobry! [džeň dobry]
Děkuji! Dziękuję! [dženkuje]
Prosím! Proszę! [proše]
Jmenuji se ... Nazywam się ... [nazyvam še]
Jak se jmenujete? Jak się pan/pani nazywa?

[jak še pan / pani nazyva]
Jsem podnikatel z České republiky.

Jestem przedsiębiorcą z Republiki Czeskiej.
[jestem předšembjorcou z republiki českjej]

Kolik to stojí? Ile to kosztuje? [ile to koštuje]
Kudy se jde k ... ? Jak dojść do ...? [jak dojšč do]
Kde je hotel Orion? Gdzie jest hotel Orion?

[gdže jest chotel orion]

Hotel Orion je na ulici u hlavního náměstí.
Hotel Orion jest na ulicy przy głównym rynku.
[chotel orion jest na ulicy při gwuvnym rynku]

Chtěl bych jedno/dvoulůžkový pokoj.
Chciałbym pokój jedno/dwuosobowy.
[chčaubym pokuj jedno/dvuosobovy]

V kolik hodin jede vlak/autobus do …?
O której jedzie pociąg/autobus do ...?
[o kturej jedže počonk/autobus do]

Vlak/autobus odjíždí v devět hodin.
Pociąg/autobus odjeżdża o godzinie dziewiątej.
[počonk/autobus odježdža o godžině dževjontej]

Obchodní výrazy

Obchodní jednání Rozmowy handlowe
[rozmovy chandlove]

Smlouva Umowa [umova]
Podnik Przedsiębiorstwo/zakład

[předšembiorstvo/zakuad]
Zboží Towar [tovar]

Peníze Pieniądze [pěňondze]
Dluh Dług [dwug]
Dodací lhůta Termin dostawy [termin dostavy]
Opožděná dodávka zboží

Opóźniona dostawa towaru
[opužňona dostava tovaru]

Ředitel Dyrektor [dyrektor]
Majitel (firmy) Właściciel firmy [vuaščičel firmy]
Sídlo (firmy) Siedziba firmy [šedžiba firmy]
Dílna/továrna Warsztat/fabryka [varštat/fabryka]
S podmínkami souhlasím/nesouhlasím.

Zgadzam/nie zgadzam się z warunkami.
[zgadzam/ně zgadzam še z varunkami]

Cena je příliš vysoká/nízká
Cena jest zbyt wysoka/niska
[cena jest zbyt vysoka/niska]

Pošlete mi dokumenty na e-mail.
Proszę mi wysłać dokumenty mailem.
[proše mi wysuač dokumenty mejlem]

Děkuji za seriózní jednání.
Dziękuję za poważne podejście do sprawy.
[dženkuje za považne podejšče do spravy]

Poláci jsou hrdý národ a ocení
znalost základních polských výrazů.
Uvádíme je včetně fonetické
výslovnosti.
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Kulturní zvyklosti
Především je třeba brát v úvahu zmíněné
hluboké katolické založení Poláků a z toho
vyplývající silné postavení katolické církve.
To je patrné například ve vzájemném vzta-
hu politiky a církve, ve způsobu slavení ná-
boženských svátků (v kontrastu s profánností
českých Vánoc a Velikonoc) či ve vlivu cír-
kve v základním školství.

V mezilidských a společenských kon-
taktech je patrná okázalá galantnost mužů
vůči ženám a prokazovaná úcta vůči spo-
lečenskému postavení partnera. Oblíbené
jsou pracovní snídaně, obědy i večeře.

Velvyslanectví
České republiky v Polsku
Ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa
poštovní adresa:
Ambasada Republiki Czeskiej
Ul. Koszykowa 18
00-555 Warszawa
tel.: 0048/(0)22/5251850
e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
e-mail obchodního úseku: commerce_wars-
zaw@mzv.cz
web: www.mzv.cz/warsaw

Kancelář CzechTrade ve Varšavě
Ul. Wspólna 35
00-519 Warszawa, Polsko
tel.: 0048/(0)22/3803320
fax: 0048/(0)22/3803323
e-mail: warsaw@czechtrade.cz
web: www.czechtrade.pl
vedoucí kanceláře: Jiří Banot
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Hrdinou všech Poláků je Jan Pavel II., který byl papežem od roku 1978
až do své smrti na jaře 2005. Pocházel z polských Wadowic. Během svého
pontifikátu prokázal neuvěřitelnou aktivitu. Vykonal 104 zahraničních cest,
blahořečil 1 435 osobností a ke světu promlouval padesátkou jazyků.

Hrdinou všech Poláků je Jan Pavel II., který byl papežem od roku 1978
až do své smrti na jaře 2005. Pocházel z polských Wadowic. Během svého
pontifikátu prokázal neuvěřitelnou aktivitu. Vykonal 104 zahraničních cest,
blahořečil 1 435 osobností a ke světu promlouval padesátkou jazyků.
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P
olský stát patřil mezi nejvýznamněj-
ší útvary středověké Evropy. Formo-
val se již v 10. století, kdy byl region

pokřesťanštěn za knížete Polanů Měška I.
Hlavní rozmach zaznamenal rodící se stát
v 11. století za Boleslava Chrabrého, který
jako první nosil titul polského krále. Roz-
voj státu vedeného dynastií Piastovců po-
kračoval až do 14. století.

Není bez zajímavosti, že jeho mocenským
konkurentem byl český stát vedený Pře-

myslovci. Vedle toho zápasilo Polsko také
s výbojným řádem německých rytířů, který
rozšiřoval svou moc ve východním Pobaltí.
Ke klíčovému střetnutí došlo v roce 1410
v bitvě u Grunwaldu, kdy byla vojenská moc
řádu zlomena, a od té doby postupně řád po-
zbýval na významu. Polsko získalo díky jeho
potlačení přístup k Baltickému moři.

V této době také sílí spojení mezi Polskem
a Litvou. To vyvrcholilo v roce 1569 tak-
zvanou lublinskou unií, která obě země

spojila v jeden stát. V něm došlo postupně
k oslabení krále, stále mocnější naopak
byla šlechta.

Tři mocnosti, trojí dělení
Období hospodářského rozkvětu trvalo ale
jen do třicetileté války v 17. století, kdy zemi
okupovali Švédové. Následně jihovýchodní
část Polska obsadili pro změnu Turci. Os-
labené torzo země se nakonec stalo kořistí
tří sousedních mocností – Pruska, Rakous-
ka a Ruska. Ty si zemi postupně během dvou
desetiletí na konci 18. století chladnokrev-
ně rozdělily. Tento akt je označován jako troj-
dělení Polska. Země postupně vymizela
z mapy Evropy v letech 1772, 1793 a 1795.

K revizi mohlo dojít za napoleonských vá-
lek. Poláci Napoleonovi pomohli a ten jim
na oplátku hodlal poskytnout možnost
sebeurčení, po porážce francouzského

Země okupovaná
ze čtyř světových stran

Historie Polska

Dějiny Polska jsou spletité a pohnuté. Polský stát, který má kořeny
již v desátém století po Kristu, několikrát přibyl na mapu Evropy
a zase z ní mizel. Země měnila tvar, posouvala se mezi východem
a západem. Bolestivá cesta k suverenitě je součástí kolektivního
povědomí i u současných Poláků.
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Kvíz
1. Chemický prvek polonium nese

název odvozený od slova Polsko,
protože

a) Polsko bylo až do 30. let 20. století
jedinou zemí, kde se tato látka
získávala

b) Jej spoluobjevila polská vědkyně
Marie Curie-Sklodowská

c) Byl prvně identifikován v uranové
rudě nalezené poblíž polského
Lublinu

2. Nositel Nobelovy ceny za
literaturu a autor románu
z polských dějin Ohněm
a mečem byl

a) Julian Tuwim
b) Henryk Sienkiewicz
c) Czeslaw Milosz

3. Polské národnosti byl též slavný
hudební skladatel a klavírní
virtuos

a) Georg Telemann
b) Fryderik Chopin
c) Ferenc Liszt

4. Fenomenální polský skokan na
lyžích, který v roce 2003 získal
dva tituly mistra světa, je

a) Kamil Stoch
b) Adam Malysz
c) Primož Ulaga

5. Národní park s početnou populací
zubrů, ležící při hranicích
s Běloruskem, je

a) Poleský národní park
b) Tucholské bory
c) Bělověžský prales

6. Nejvyšší horou v jinak převážně
nížinatém Polsku je s výškou
2 499 metrů nad mořem vrchol

a) Rysy
b) Lužec
c) Velký Stožek

Správnéodpovědi:1-b,2-b,3-b,4-b,5-c,6-a

vůdce se ale většina území Polska ocitla pod
kontrolou Ruska.

Diktatura, pak válka
Země se dočkala obnovení samostatnosti až
na konci první světové války. O vymezení
svých hranic bojovalo v různých příhra-
ničních půtkách téměř se všemi sousedy,
mimo jiné i se vznikajícím Československem.
Už v roce 1926, v důsledku vnitropolitických
sporů, ovšem nastolil první polský prezident
Josef Pilsudski v zemi vojenskou diktatu-
ru v podobě takzvaného sanačního režimu.

Napadení Polska v září 1939 nacistickým
Německem odstartovalo oficiálně druhou
světovou válku. Východní část Polska obsa-
dila na základě sovětsko-německého paktu
Rudá armáda. V roce 1940 navíc nechal Sta-
lin svou tajnou policií vyvraždit v Katyni přes
22 tisíc zajatých polských důstojníků a pří-
slušníků inteligence. Tyto stalinské zločiny
přispěly k další dlouhodobé problematiza-
ci vztahu Poláků k ruskému živlu.

Polsko bylo ve druhé světové válce jed-
nou z nejpostiženějších zemí. Boje se ně-
kolikrát převalily přes celé území, Varšava

byla koncem války těžce poničena, v Polsku
také fungovaly nejbrutálnější koncentrač-
ní tábory.

Zdevastovaná země navíc koncem války
opět změnila hranice a de facto se celá vý-
razně posunula na západ. Sovětský svaz si
totiž ponechal většinu východního území za-
braného v roce 1940. Polsko naopak na zá-
padě jako odškodnění za své ztráty dosta-
lo rozsáhlá, dříve německá území, ze kterých
bylo odsunuto německé obyvatelstvo. Tyto
přesuny v podstatě stanovily hranice Polska
tak, jak je známe dnes.

Hrdinové Wojtyla a Walesa
Po válce se Polsko dostalo stejně jako ostatní
národy střední a východní Evropy pod vliv
Sovětského svazu. Protikomunistické po-
vstání v roce 1956 bylo brutálně potlačeno.
Obrovskou vzpruhou pro polský národ
znamenalo až v roce 1978 zvolení kardiná-
la Karla Wojtyly papežem. Ten pod jménem
Jan Pavel II. vtiskl katolické církvi moder-
ní tvář a byl také obrovskou osobností boje
za svobodu v sovětském bloku.

Dalším důležitým momentem vzrůsta-
jících snah o získání svobody byly rozsáh-
lé stávky v loděnicích v Gdaňsku, které or-
ganizovalo hnutí Solidarita v čele s poz-
dějším prezidentem Lechem Walesou.

Naděje Poláků ale zchladilo nastolení vý-
jimečného stavu v zemi a převzetí moci ge-
nerálem Wojciechem Jaruzelskim. Solida-
rita ovšem i v disidentských podmínkách do-
kázala získávat širokou podporu. Polsko se
stalo v podstatě první zemí sovětského
bloku, jež dokázala svrhnout komunis-
mus, když k částečně svobodným volbám do-
šlo už v červnu 1989.

Katyň podruhé prokletím
Ve svobodných poměrech po definitivním
pádu komunismu se i novodobou polskou
kulturou nesou tradiční prvky. Je to silná
provázanost politiky a církve, jistý konzer-
vatismus a také euroskepticismus některých
vrcholných představitelů.

I moderní historii Polska nakonec zno-
vu poznamenal přízrak Katyně. Letos
v dubnu havaroval vládní letoun, který
nesl vrcholné polské představitele do Rus-
ka uctít památku obětí Katyňského masa-
kru. Při nehodě zahynula nemalá část
polské elity – vedle politiků a armádních ve-
litelů dokonce i úřadující prezident Lech
Kaczyński. �

Vrcholný moment polských dějin. Polsko-
-litevská vojska porážejí roku 1410 v bitvě
u Grunwaldu řád německých rytířů. Bitvu takto
ztvárnil nejslavnější polský malíř Jan Matejko.
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Tomáš Stingl

O
patrný optimismus. Tak se dá popsat
atmosféra, která při bilancování uply-
nulého roku panuje na diskuzích pod-

nikatelů a exportních firem. Po tvrdém ro-
ce 2009 se letos český export pozvolna zvedl.

Potvrdila to i pozitivní exportní bilance,
kterou počátkem prosince zveřejnil Český
statistický úřad. Podle té vývoz Česka pře-
sáhl už za prvních 10 měsíců letošního
roku hranici dvou bilionů korun. Jen za ří-
jen dosáhl přebytek obchodní bilance více
než 15 miliard korun a export vzrostl v tom-
to měsíci meziročně zhruba o 17 procent.

„Ekonomický růst v roce 2010 zazna-
menal oživení, na kterém se též významně
podílel export, což považujeme za úspěch.
Současně se ale ukázalo, že český vývoz je
velice zranitelný kvůli své přílišné orienta-
ci na Evropskou unii. Zejména na Němec-
ko, kam směřuje 35 procent veškerého na-
šeho exportu,“ podotýká analytik Hospo-
dářské komory Jiří Vondrák.

Právě volba cílových zemí pro export se
ukázala klíčovou. „Mnohé české podniky čelí
takzvanému paradoxu volby mezi pomalým,
ale zato trvalým růstem v podobě obchodo-
vání s jinými evropskými trhy, nebo rychlým
růstem s většími možnostmi, ale zároveň i ri-
ziky na rozvíjejících se trzích. Mezi tyto vy-
cházející hvězdy patří Afrika, zvláště pak Ji-
hoafrická republika, dále Vietnam, Kazach-

stán anebo východní Evropa,“ říká Tomáš
Nymburský, ředitel exportních finančních
služeb pražské pobočky HSBC Bank.

Banky zůstaly opatrné
Exportéři ale poukazují na to, že i když chtě-
li letos zkusit exportní štěstí, banky jim ne
vždy vyšly vstříc. Objem poskytnutých úvě-
rů od bank na podnikatelské účely letos
v Česku meziročně poklesl o 16 procent.

Opatrný přístup někteří podnikatelé
vidí také u státních podpůrných institucí.
„Myslím, že pro nás bude úkol do budouc-
na také přeorientovat naše exportní insti-
tuce, jako je Česká exportní banka nebo Ex-
portní garanční a pojišťovací společnost
EGAP, a trošku jim naznačit, že ta pohodlná
situace na těch stabilních trzích je už mi-

nulostí,“ říká k tomu ministr průmyslu
a obchodu Martin Kocourek.

Právě Česká exportní banka ovšem byla
letos jednou z adres, na kterých čekala ex-
portéry příjemná změna. „Za 15 let existence
banky její spojení s malými a středními fir-
mami moc nefungovalo. Tyto firmy tvořily
jen střípek mezi klienty, jen jedno či dvě pro-
centa. Nyní se snažíme spolupráci podstatně
zvýšit,“ uvedl na prosincovém Dni podni-
katelů České republiky Michal Bakajsa,
který je vedením České exportní banky
pověřen.

Novým a účinným způsobem oslovení
drobnějších podniků jsou podle něj mimo
jiné takzvané webináře, které banka vy-
zkoušela poprvé letos v létě. „V běžném in-
ternetovém prohlížeči se může podnikatel

Letošní rok přinesl českým firmám konečně oživení vývozu. Při bilancování sezony ale podnikatelé
zmiňují také méně úvěrů od bank či strnulost politiky poznamenané dvojími volbami. Co by mohlo
exportéry potěšit v roce příštím? Třeba zlevňování europlateb či nová podpora pro inovativní firmy.

2010? Nakonec dobrý rok
Bilance exportu

Vývoz České republiky přesáhl
už za prvních 10 měsíců
letošního roku hranici dvou
bilionů korun.

Češi pořád umějí. Technickou perličkou českého vývozu byla letos
například osmnáctitunová lopatka Kaplanovy turbíny vyrobená
pro vodní elektrárnu v Jižní Americe. Firma Žďas ji představila
v září na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Češi pořád umějí. Technickou perličkou českého vývozu byla letos
například osmnáctitunová lopatka Kaplanovy turbíny vyrobená
pro vodní elektrárnu v Jižní Americe. Firma Žďas ji představila
v září na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
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Mezinárodní obchod

připojit k našemu webináři, kde přímo
online dostane odpovědi na své dotazy, co
mu může banka za produkty nabídnout.
Průměrná návštěvnost prvních webinářů
byla kolem 40 podnikatelů,“ vysvětluje
Michal Bakajsa. Banka také poskytla opro-
ti loňsku výrazně – o desítky procent – vyš-
ší objem úvěrů.

Revoluce v europlatbách
Jedna pozitivní zpráva z bankovního sek-
toru přišla na samém konci roku. GE Mo-
ney Bank jako první v tuzemsku vyslyšela
dlouhodobou kritiku exportérů, kteří pou-
kazovali na nemístně vysoké poplatky za
europlatby, jež se pohybují u většiny bank
v řádech stokorun za jedinou platbu. „GE
Money od 1. prosince radikálně poplatky
snížila na úroveň vnitrostátních plateb,“
sdělil za banku David Řehoř z oddělení pod-
pory zahraničního obchodu. V rámci ba-
líčkového konta Genius Business Export /
Import 100 tak podnikatelé za příchozí plat-
bu zaplatí jen pět korun a za odchozí 45 ko-
run. U konta Genius Business Export / Im-
port 30 je cena za příchozí platbu 15 a za
odchozí 75 korun. Otázkou je, zda budou
i ostatní banky následovat toto zlevnění.

Jenom škrty
Letošní politický vývoj, který poznamena-
ly dvoje volby, ovlivnil i hospodářství. Pod-

nikatelé poukazují na jistou stagnaci. „Fis-
cherova vláda byla úřednická, čekalo se na
parlamentní volby. Pak přišla Nečasova
vláda, čekalo se zase na komunální volby. Za-
tím jsme nezaznamenali žádná opravdová
prorůstová opatření, jen škrty,“ říká Břeti-
slav Ošťádal z Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR. „Jsme samoz-

řejmě pro snižování schodku státního roz-
počtu, ale mrzí mě, že pokaždé, když není
kam pro peníze sáhnout, sáhne se na živ-
nostníky,“ pokračuje Ošťádal v obavě, aby
úsporná opatření nepoškodila podnikatel-
ské prostředí.

Jako příklad exportní nevýhody proti za-
hraniční konkurenci uvádí cenu práce.
„Jestli z každé mzdové koruny odvádíme
45 procent státu, tak to je trošku silná káva.
Znám například docela dobře poměry
v Německu. Tamější firmy – i přesto, že pla-
ty jsou tam daleko vyšší – mají mnohdy stej-
né, někdy dokonce nižší mzdové náklady než
podniky české,“ upozorňuje Ošťádal.

Co se týče podpory exportu v zahraničí,
podle Jiřího Vondráka z Hospodářské ko-
mory je potřeba ji sjednotit. „Slabinu vidí-
me také v činnosti zastupitelských úřadů,
kde je řada podnikatelů nespokojená přede-
vším s pomalostí, nízkou kvalitou výstupů,
nekompetentností pracovníků či nedosta-
tečnou časovou kapacitou. Východiskem
z této situace je obsazení zastupitelských
úřadů kvalitním personálem s orientací na
byznys,“ uvádí Vondrák.

Vylepšit svou exportní pozici ale mohou
i samy firmy. Podle Pavly Břečkové z brněn-
ské strojírenské společnosti Audacio je
v současné době dvojnásob potřeba, aby čes-
ké firmy spolupracovaly například formou
klastrů. Jako příklad uvádí poptávku, se kte-
rou Audacio oslovili zástupci francouzské
atomové energetiky. „Dodávka měla obsa-
hovat velmi různorodé zboží – od obrábě-
cích strojů přes frézy, laser až po přístroj na

řezání vodním paprskem. Takovou kombi-
naci výrobků může sama nabídnout asi jen
málokterá firma. My jsme byli schopni
pokrýt asi 20 až 25 procent té zakázky, ale
neváhali jsme oslovit další tuzemské firmy,“
říká Břečková. „Je škoda, že si v Česku za-
tím nedůvěřujeme, neotvíráme se,“ dodá-
vá s tím, že právě v „síťování“ firem může být
budoucnost exportu.

Na sever nebo na jih
Česká republika každopádně nyní stojí tak
trošku na rozcestí s otázkou, jak dál s pod-
porou exportu, respektive konkurence-
schopnosti České republiky. V roce 2011 chce
vyprofilovat novou exportní strategii. In-
spirací jsou skandinávské země, které pa-
tří mezi technologickou světovou špičku.
„Musíme se rozhodnout, jestli půjdeme
na té křižovatce na sever, nebo na jih. Jest-
li se poučíme z chyb jižních evropských zemí
a inspirujeme z úspěchů severských států,“
říká náměstek ministra průmyslu a obchodu
Martin Tlapa.

„V únoru příštího roku chceme předlo-
žit vládě novou koncepci podpory inovací.
Vycházíme z toho, že na jejich podpoře se
v severských zemích daleko víc než v Čes-
ku podílí soukromý kapitál, a to až z 80 pro-
cent,“ podotýká Tlapa.

Novinkou má být příští rok i pilotní pro-
jekt takzvaného seed fundu, ze kterého by

byly inovativní firmy podporovány (více
v rozhovoru na straně 22).

Také v oblasti daní se chystá pro pod-
nikatele téměř revoluční novinka. Jde
o projekt takzvaného Jednotného inkasního
místa. Jak daně, tak sociální a zdravotní
pojištění by se platilo dohromady a jed-
nomu úřadu. To má znamenat hlavně
administrativní úlevu podnikatelům. Ti si
ale musí na toto ulehčení bohužel ještě po-
čkat. Podle ministerstva financí by moh-
la být tato novinka uvedena do praxe od
roku 2013. �

Současně se ale ukázalo, že
český vývoz je velice zranitelný
kvůli své přílišné orientaci na
Evropskou unii. Zejména na
Německo, kam směřuje 35 pro-
cent veškerého našeho exportu.

Srovnání vývozu z České republiky
(v miliardách korun)

1 777
2 061

leden až říjen 2009 leden až říjen 2010
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Tomáš Stingl

Z
vyšovat podíl výrobků a služeb
s vysokou přidanou hodnotou.
To je současná exportní strategie

České republiky. Chystá ministerstvo
průmyslu a obchodu v příštím roce ně-
jakou novinku, která soukromým fir-
mám s inovacemi pomůže?

Musíme včas reagovat na to, že jednou
skončí přísun peněz z evropských fondů.
Chceme tedy připravit nový model podpory
inovací. Mimo jiné i přes takzvané ventu-
re fondy neboli fondy rizikového kapitálu.
Do nich by měl peníze vkládat jak stát, tak
i soukromí investoři.

O fondech rizikového kapitálu se
v současnosti hodně mluví, ale zatím
v Česku žádný nevznikl...

My to máme jako úkol pro příští rok.
Chceme rozjet pilotní projekt a zřídit tak-

zvaný seed fund, což je určitý typ rizikového
fondu. Vložíme do něj kapitál kolem 1,5 mi-
liardy korun, a nastavíme tak rozjezd této
formy financování inovativních projektů.

Kdy by měl začít fungovat?
Plánujeme nastavit jeho strukturu zhru-

ba v polovině příštího roku. Je to věc
nová, takže to nebude úplně rychlá cesta.
Ani stát, ani privátní investoři, ani ti do-
davatelé inovací na to ještě nejsou úplně
zvyklí. Potřebujeme tedy nějaké období, kdy
budeme muset využití rizikového kapitá-
lu zkoušet. Právě proto s tímto projektem
začínáme v dostatečném předstihu před do-
bou, kdy skončí dotace z evropských fon-
dů. Získáme nějakých pět let na to, aby-
chom systém vyladili.

Takže už v příštím roce se budou moct
o peníze z fondu ucházet firmy, které
vyvíjejí zajímavé inovativní výrobky?

Chceme rozběhnout pilotní projekty,
protože si opravdu uvědomujeme, že peníze
z evropských fondů k nám nepotečou věč-
ně a budeme je muset nějak nahradit,
zejména právě pro financování inovativních
projektů. Na základě zkušeností s tímto
seed fundem budeme pak moct pokročit
s využitím rizikového kapitálu dál. Pokud
se osvědčí, věřím, že peníze potom bude-
me schopni získávat i nadále z domácích
zdrojů, hlavně z financí určených na pod-
poru vědy a výzkumu.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu otestuje v roce 2011
nový nástroj na podporu inovativních firem. V pilotním
projektu spustí fond rizikového kapitálu, do nějž se
chystá vložit zhruba 1,5 miliardy korun. Stát by měl
prostřednictvím tohoto fondu spolupracovat jak
s dodavateli inovací, tak se soukromými investory, říká
ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Spustíme nový
fond na podporu
inovací

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

Fondy rizikového kapitálu pomáhají firmám, kte-
ré mají inovativní nápady, ale nedostatek peněz
na jejich realizaci. Pokud dokáže firma získat pro
svůj chytrý výrobek důvěru, fondy poskytnou pe-
níze na vývoj a výrobu a pak se podílí na zisku.
Do fondů mohou vložit peníze jak soukromí in-
vestoři, tak stát. Ten zároveň svou autoritou ga-
rantuje seriózní využití peněz. Fondy rizikového
kapitálu se výborně osvědčily při modernizaci
průmyslu některých severských zemí nebo Izraele.
Ne náhodou nyní patří tyto země mezi světovou
technologickou špičku.

Co jsou fondy rizikového kapitálu?
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Mluví se o tom, že dosud byla podpora
inovačních projektů trochu roztříštěná
pod různými institucemi. Kdo bude
mít v kompetenci zmíněný seed fund?

Tento projekt je plně v gesci Minister-
stva průmyslu a obchodu ČR.

Důležitým trendem současné exportní
strategie České republiky je i hledání
nových trhů. Které regiony jsou podle
vás perspektivní?

Poučení z posledních let, zejména z doby
recese, je v tom, že nelze spoléhat na takzvaně
stabilní trhy. Perspektivní jsou samozřejmě
Asie nebo Jižní Amerika. Myslím, že pro nás
bude úkol do budoucna také přeorientovat
naše exportní instituce, jako je Česká ex-
portní banka nebo Exportní garanční a po-
jišťovací společnost EGAP, a trošku jim
naznačit, že ta pohodlná situace na těch sta-
bilních trzích je už minulostí. Právě rozlo-
žení vývozu je velmi důležité, připomíná to
rozkládání rizika v oblasti investic. Čísla ho-
voří jednoznačně, do eurozóny míří dvě tře-
tiny vývozu, téměř 80 procent je to pak do
celé EU. Větší diverzifikace je tedy potřeba.

Pro vyhledávání nových trhů vyvíjí
v současnosti agentura CzechTrade
novou databázi podrobných statis-
tických dat, která může vyhledat
vhodný trh pro konkrétní typ výrob-
ku. Jak tento model zatím hodnotíte?

V tomto ohledu odvedl CzechTrade vel-
mi kvalitní práci. Může to pomoci jak stá-

tu při stanovování exportních cílů, tak to
dá konkrétním exportérům návod, kde
jsou pro ně potenciální příležitosti (více in-
formací o projektu na straně 30).

Dalšími službami pro vyvážející firmy
a podnikatele, jež spadají pod
ministerstvo, jsou také Jednotná
kontaktní místa, Solvit centrum
a služba ProCoP. Jak hodnotíte jejich
dosavadní působení?

Tyto služby jsou součástí jednotného ev-
ropského trhu. Česká republika za ně zís-
kala velmi dobré ohodnocení od Evropské
komise a od komisaře pro vnitřní trh
a služby Michela Barniera. V naplňování
směrnice jsme totiž na jednom z předních
míst Evropské unie. Tyto systémy se nám
podařilo zavést rychle, fungují dobře a jsme
ve velkém předstihu před ostatními ze-
měmi. Například české Solvit centrum
má zhruba osmdesátiprocentní úspěšnost
při řešení stížností podnikatelů, čímž je na
čelních pozicích ve srovnání s jinými ze-
měmi. Česká jednotná kontaktní místa
jsou na špici. �

Mezinárodní obchod

Narodil se v roce 1966 v Praze, v hlavním měs-
tě vystudoval ekonomiku a řízení na Českém vy-
sokém učení technickém. V roce 1992 byl za ODS
zvolen členem Federálního shromáždění. V le-
tech 1992 až 1997 patřil k poradcům tehdejší-
ho premiéra Václava Klause. Během transfor-
mace a privatizace figuroval ve statutárních or-
gánech řady státních a polostátních podniků
(Česká spořitelna, UNIPETROL). Mezi roky 1997
až 2005 byl členem prezidia Pozemkového
fondu. V letech 1998 až 2006 byl poslancem za
ODS, ve Sněmovně zastával funkci místopřed-
sedy rozpočtového výboru. Od roku 2006 je před-
sedou dozorčí rady ČEZ a podniká v oblasti eko-
nomického poradenství. Dlouhodobě je aktiv-
ní v několika neziskových organizacích, k nimž
patří i Nadační fond Václava Klause.

Martin Kocourek

placená inzerce



J
eště dále zlepšit stávající dobré ob-
chodní vtahy chtějí Česko a Spojené
státy americké. Shodli se na tom před-

stavitelé americké vlády s českou delegací,
která navštívila USA počátkem prosince
a kterou vedl ministr průmyslu a obchodu
Martin Kocourek.

Mezi konkrétní výsledky návštěvy patřilo
podepsání Společné deklarace o průmyslové
a obchodní spolupráci v oblasti jaderné ener-
getiky. Za českou stranu ji ve Washingtonu
podepsal ministr Kocourek, za Američany
ministr obchodu USA Gary Locke a mini-
str energetiky USA Steven Chu.

Spolupráce by se mohla projevit napří-
klad při vývoji atomových reaktorů nové ge-
nerace, na němž by mohli se svými ame-
rickými protějšky spolupracovat i čeští
vědci.

Tyto reaktory čtvrté generace by měly být
bezpečnější, ekologičtější a účinnější než ty

současné. V Česku se jimi zabývá Ústav ja-
derného výzkumu v Řeži u Prahy. V praxi
by se tyto reaktory mohly objevit kolem
roku 2030. „Domluvili jsme se, že se
v brzké době sejdeme nad konkrétními věc-
mi a konkrétními otázkami. Dosud nic ta-
kového nebylo,“ uvedl k možné spoluprá-
ci Daniel Koštoval, který je pověřen vede-
ním české ambasády ve Washingtonu.

Kocourek: Westinghouse
patří mezi favority
Ministr Kocourek při návštěvě Washing-
tonu mluvil mimo jiné také o rozvoji čes-
ké jaderné elektrárny Temelín. Uvedl, že
společnost Westinghouse ze Spojených
států se může považovat za jednoho z fa-
voritů výběrového řízení na dostavbu Te-
melína.

Podepsaná deklarace o spolupráci
v jaderné energetice se sice podle něj do

tendru na dostavbu Temelína přímo ne-
promítne. „Nicméně zároveň samozřejmě
uvádí, že americká strana je v oblasti ja-
derné energetiky kvalifikovaná, to zna-
mená, že české vládě v podstatě říká, že
není žádná překážka pro to, aby onen ame-
rický dodavatel byl v rámci soutěže brán
jako rovnocenný s ostatními,“ uvedl Mar-
tin Kocourek.

Šance Westinghousu podle něj bude zá-
ležet na konkrétní nabídce, kterou příští rok
podá a která „samozřejmě bude muset
být konkurenceschopná s těmi ostatními
nabídkami“. „Dopředu teď předvídat není
možné nic. Nicméně vzhledem k těm zku-
šenostem, které s Westinghousem máme,
se může považovat za jednoho z favoritů,“
podotkl ministr.

O vítězi tendru by se mělo rozhodnout
v roce 2013. Zájem o lukrativní zakázku ve
výši několik set miliard korun mají ještě

Spojené státy a Česko
prohloubí vzájemný obchod
Zintenzivnit obchodní vztahy.
To je cíl, na němž se dohodli
představitelé americké vlády
s českým ministrem průmyslu
a obchodu Martinem
Kocourkem při jeho návštěvě
v USA začátkem prosince. Čeští
vědci by například mohli
v budoucnu spolupracovat
s Američany na vývoji jaderných
reaktorů nové generace.

Vývoz do USA
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Česko a USA se dohodly na užší spolupráci v jaderné energetice. Čeští vědci by s Američany mohli
spolupracovat na vývoji moderních reaktorů. Společnost Westinghouse ze Spojených států –
ovšem nyní vlastněná Japonci – zase patří mezi favority na dostavbu Temelína.
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česko-ruské konsorcium Škoda JS-Atom-
strojexport a francouzská společnost Areva.

Ministr zdůraznil, že hlavními kritérii
ve výběrovém řízení bude bezpečnost, kva-
lita a efektivnost nabízených projektů.
Vláda ale podle Kocourka vezme v úvahu
i strategické hledisko. Někteří komentátoři
dlouhodobě upozorňují na to, že například
výběr ruské firmy by mohl být z hlediska
bezpečnostních zájmů země riskantní.
Česká vláda nicméně prakticky stejně
dlouho zdůrazňuje, že hodlá brát při výběru
v úvahu především komerční a technické
ukazatele. Kontrakt kromě dvou nových
reaktorů v Temelíně obsahuje i příslib tří
dalších zařízení stejného typu.

Temelínská jaderná elektrárna patří
energetické společnosti ČEZ, ve které má
stát většinový podíl. Westinghouse, který
nyní patří japonským majitelům, se podí-
lel na výstavbě prvních dvou bloků Teme-
lína a na tyto zkušenosti by rád navázal i při
dostavbě elektrárny, uvedl již dříve kon-
zultant firmy Howard Bruschi. Do letošního
roku firma také Temelínu dodávala ja-

derné palivo. Nahradila ji ale ruská spo-
lečnost TVEL, která vyhrála výběrové řízení
v roce 2006.

Ochrana investic a domácího trhu
Při plánování rozvoje spolupráce USA
a Česka se samozřejmě nemluvilo jen

o energetice. Zaměřit se obě země chtějí na
obory, jako je IT, biotechnologie, vesmír-
ný či obranný průmysl a doprava. Cílem je
nastavení co nejlepších podmínek pro zvý-
šení vzájemných investic, spolupráci ob-
chodních asociací a komor a zintenzivně-
ní spolupráce v oblasti inovací a výzkumu.

Česká strana se také zajímala o to, jakým
způsobem se firmy z Česka mohou vyrov-
nat se zákonem na podporu prodeje ame-
rického zboží, který města v USA zohledňují
při výběrových řízeních. Americkou stranu
zase zajímalo zlepšení systému pro zadávání
veřejných zakázek v České republice.

Spojené státy jsou přitom pro Českou re-
publiku 14. největším obchodním partne-
rem a 13. největším exportním trhem. Na
celkovém zahraničním obchodu Česka se
Spojené státy podílejí zhruba třemi pro-
centy. USA jsou zase devátým největším pří-
mým zahraničním investorem v Česku.

Další kolo ekonomického a obchod-
ního dialogu by se mělo konat za něko-
lik měsíců. Tentokrát na české straně –
v Praze. � (red)

Mezinárodní obchod

Spolupráce by se mohla
projevit například při vývoji
atomových reaktorů nové
generace, na němž by mohli se
svými americkými protějšky
spolupracovat i čeští vědci.
Tyto reaktory čtvrté generace
by měly být bezpečnější,
ekologičtější a účinnější než
ty současné.
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Alex Ivančo
odbor komunitárního a mezinárodního práva

ministerstvo průmyslu a obchodu

Z
e zpráv Evropské komise je patrné, že
vzrůstá množství zboží, u kterého je
podezření na porušení práv duševní-

ho vlastnictví. V roce 2009 bylo celními or-
gány EU řešeno 43,5 tisíce takových pří-
padů, které se týkaly celkem 118 milionů
kusů zboží. Zlepšení situace má napomo-
ci Vícestranná obchodní dohoda proti pa-
dělatelství ACTA neboli Anti-Counterfeiting
Trade Agreement. Dojednávala se déle než
tři roky.

V minulosti se padělatelé zaměřovali zej-
ména na luxusní zboží, v poslední době se
tento problém stále více dotýká předmětů
každodenní potřeby. V samotné České re-
publice bylo dle informací zveřejněných Cel-

ní správou ČR jen za první pololetí roku
2010 zadrženo přes jeden milion kusů pa-
dělaného zboží v hodnotě přesahující dvě
miliardy korun.

Kromě zvýšení podílu padělků pochá-
zejících z Číny je dalším trendem nárůst za-
držených malých poštovních zásilek, které
v roce 2009 tvořily již přes 34 procent všech
případů v EU.

Vedle národní a evropské úrovně je
ochrana práv duševního vlastnictví zakotvena
v mnoha mezinárodních smlouvách a před-
mětem zájmu Světové organizace duševní-
ho vlastnictví (WIPO). Základní opatření na
jejich ochranu pak stanovila Dohoda o ob-
chodních aspektech práv k duševnímu vlast-
nictví (Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights neboli
TRIPS). Dohoda ACTA by měla navázat na
tento vývoj.

Unie si hlídá dovoz, vývoz i tranzit
V rámci Evropské unie je ochrana práv du-
ševního vlastnictví na velmi vysoké úrovni.
Kontrola zboží se provádí nejen při dovo-
zu, jak stanovuje dohoda TRIPS, ale i při vý-
vozu a zpětném vývozu, tranzitu, tedy
u veškerého zboží, které podléhá celnímu
dohledu.

Mimořádně důležitá je pro celní orgá-
ny spolupráce s oprávněnými držiteli práv
duševního vlastnictví. Především díky nim
je možné řádně identifikovat zboží, které
porušuje tato práva. V roce 2009 bylo
v rámci EU 90 procent zadrženého zboží
zajištěno na základě podnětů od držitelů
práv.

Čína na kontrolách spolupracuje
V průběhu českého předsednictví v Radě EU
byl přijat Akční plán pro boj proti porušo-
vání práv duševního vlastnictví pro roky
2009 až 2012, který stanovuje tyto priori-
ty: 1. ochrana práv spotřebitele před ne-
bezpečnými padělky, 2. boj proti padělkům
přes internet, 3. nutnost mezinárodní spo-
lupráce, včetně užší kooperace s držiteli práv
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České vývozce stále častěji trápí padělky napodobující jejich
výrobky. Novou zbraní proti padělatelství by mohla být mezinárodní
dohoda označovaná zkratkou ACTA. Jaké změny přináší?

Padělkům má učinit přítrž ACTA
Mezinárodní dohoda

fo
to

:J
ak

ub
St

ad
le

r

Proti čínským padělkům svých
minimotorek musela bojovat
například česká firma Blata.
Nejen na evropském trhu, ale
i ve Spojených státech.



duševního vlastnictví, a 4. vytvoření infor-
mačního systému umožňujícího účinnější
výměnu informací mezi členskými státy Ev-
ropské unie.

V lednu 2009 podepsaly EU a Čína do-
hodu, jejímž cílem je posílit celní kontroly
zaměřené proti padělkům a pirátské výro-
bě zboží. Tento projekt není ojedinělý a spo-
lupráce Evropské unie v oblasti ochrany práv
duševního vlastnictví byla navázána i s dal-
šími státy.

Význam ochrany práv duševního vlast-
nictví není omezen jen na vnitřní trh EU.
Pro naše exportéry je zvláště důležitá ochra-
na těchto práv na jejich cílových trzích. Pra-
covní dokument Evropské komise Zpráva
o vymáhání práv duševního vlastnictví
2009 identifikuje několik prioritních trhů,
kde je nedostatečný stav ochrany práv du-
ševního vlastnictví překážkou konkuren-
ceschopnosti evropských výrobků. Jedná se
především o Čínu, dále o Indonésii, Filipíny,
Thajsko a Turecko. Čeští exportéři mají mož-
nost své případné výhrady ohledně ochra-
ny práv duševního vlastnictví ve třetích ze-
mích sdělit Evropské komisi na stránkách
www.ipr-helpdesk.org.

V současnosti je jedním z nejdůležitěj-
ších nástrojů pro zvýšení standardů ochra-
ny práv duševního vlastnictví na exportních
trzích nová generace dohod o volném ob-
chodu uzavíraných Evropskou unií s třetí-
mi zeměmi. Kapitola o ochraně práv du-
ševního vlastnictví je důležitou součástí
těchto dohod. Větší liberalizace obchodní vý-
měny vyplývající z uzavírání těchto smluv
je tak současně spojena se zvýšením stan-
dardů ochrany výrobků chráněných právy
duševního vlastnictví.

První takovouto dohodou je dohoda
o volném obchodu s Korejskou republikou.
Mimo jiné je tu detailně upravena vzájemná
ochrana práv duševního vlastnictví, která je
spojená také s ustanoveními o vymáhání
těchto práv. Na jejím základě se tak napří-
klad zlepší ochrana udílená nezapsaným de-
signům, spolupráce v oblasti kolektivní
správy autorských práv či ochrana výrobků
chráněných označením původu či země-
pisným označením. Dohoda zaručuje stan-
dard ochrany práv duševního vlastnictví
srovnatelný s úpravou platnou v Evropské
unii. Do budoucna se předpokládá, že tyto
nové dohody o volném obchodu budou
uzavřeny také s dalšími významnými ob-
chodními partnery Evropské unie.

Ve světě podobný přístup jako v Unii
Dohody o volném obchodu jsou sice ideál-
ním nástrojem pro dosažení co nejvyššího
standardu ochrany práv duševního vlast-
nictví, ale jejich vyjednávání je časově
velmi zdlouhavý a náročný proces. Alter-
nativou k postupnému uzavírání těchto
dohod jsou mezinárodní dohody, a proto
od roku 2007 probíhají jednání o zmíněné
Vícestranné obchodní dohodě proti padě-
latelství.

Vedle států Evropské unie, které při
jednání zastupuje Evropská komise spolu
se zemí předsedající Radě EU, se jednání

účastní také Austrálie, Kanada, Japonsko,
Korea, Mexiko, Maroko, Nový Zéland, Sin-
gapur, Švýcarsko a USA. Dne 6. listopadu
zveřejnila Evropská komise na stránkách DG
Trade (www.trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2010/november/tradoc_147002.pdf)
poslední podobu textu.

Hlavním přínosem dohody ACTA by
mělo být rozšíření pohraničních kontrol kro-
mě importu také na export a případně
i na tranzit zboží. Napříště tedy bude úko-
lem celních úřadů smluvních stran zabrá-
nit nejen dovozu, ale i vývozu padělaného
zboží tak, jak je tomu již běžné v Evropské

unii. Padělky tak mohou být při vývozu ze
zemí ACTA identifikovány ještě předtím, než
se dostanou na evropský, respektive český
trh. Dohodou by se měl rozšířit katalog stan-
dardních občanskoprávních, trestních a po-
hraničních opatření na ochranu práv du-
ševního vlastnictví.

Pro české exportní firmy, které vyvážejí
zboží na území smluvních stran ACTA, by
tak mělo být jednodušší vymáhat svá prá-
va duševního vlastnictví na těchto trzích.
Mohly by potom využít opatření, která
znají z domova, jakými jsou například
předběžná opatření a jednání z úřední po-
vinnosti.

ACTA také jako první mezinárodní
smlouva stanoví právní rámec pro ochranu
práv duševního vlastnictví v digitálním
prostředí, které doposud v tomto směru ne-
bylo upraveno vůbec. Jedná se o opatření,
která jsou již ve většině případů vyspělými
státy zavedena. Cílem dohody ale není po-
vinné zavedení těch nejpřísnějších opatře-
ní pro všechny, ale zavedení standardů
tak, aby vymáhání práv duševního vlastnictví
bylo efektivnější.

Dohoda by měla být také základem pro
kooperaci národních orgánů určených k vy-
máhání práv duševního vlastnictví a sdíle-
ní informací mezi nimi. S ohledem na stá-
vající praxi, kdy jsou majitelé práv dušev-
ního vlastnictví nuceni svá práva hájit
v každé zemi zvlášť, by zlepšení mezinárodní
spolupráce bylo výrazným pokrokem. A to
zejména pro malé a střední podniky, pro kte-
ré jsou stávající finanční náklady na ochra-
nu práv duševního vlastnictví na zahra-
ničních trzích velmi nákladné.

V této souvislosti si vzpomeňme třeba na
minimotorky Blata, jejichž výrobce byl nu-
cen podniknout kroky na ochranu proti pa-
dělkům svých výrobků nejenom v EU, ale
i USA a na dalších trzích, kam směřoval jeho
export. V případě nastavení efektivní spo-
lupráce na základě dohody ACTA by si
napříště tyto informace o padělcích moh-
ly celní orgány rozšířit mezi sebou samy.

Na dohodu ACTA lze nahlížet mnoha
úhly pohledu. Žádná ze zemí, která doho-
du vyjednává, nedosáhne maxima svých
původních požadavků. Ne všichni budou
spokojeni. Skutečností ale je, že zlepšení
mezinárodních standardů ochrany práv
duševního vlastnictví by bylo dobrou zprá-
vou pro české autory, vynálezce, výrobce
a zejména exportéry. �

Mezinárodní obchod
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V České republice se žádosti o opatření proti
porušování příslušných práv duševního vlastnictví
podávají na Oddělení ochrany duševního vlast-
nictví Celní správy na Celním ředitelství Hradec
Králové. Opatření mohou být přijata s účinky pro
Českou republiku anebo s účinky pro celou EU.
Návrhy lze podat i elektronicky dle formuláře, kte-
rý je k dispozici na internetových stránkách
Celní správy ČR www.celnisprava.cz/cz/dalsi-
-kompetence/ochrana-dusevniho-vlastnictvi/
Stranky/formulare.aspx. Žádosti o provedení do-
zoru na trhu, pokud se jedná o zboží, které
celnímu dohledu nepodléhá, tedy opatření na
ochranu spotřebitele, se pak podává v místně
příslušného celního úřadu.

Kde požádat o ochranu práv

Napříště bude úkolem celních
úřadů smluvních stran zabrá-
nit nejen dovozu, ale i vývozu
padělaného zboží tak, jak je
tomu již běžné v Evropské unii.



Ondřej Bednář
odbor vnitřního trhu a služeb EU

ministerstvo průmyslu a obchodu

N
a Solvit centrum se může obrátit kaž-
dý, kdo si myslí, že jeho práva vy-
plývající z evropských předpisů byla

porušena úřadem některého členského
státu EU. Úspěšnost takového neformál-
ního systému je přitom překvapivě vysoká:
Více než 80 procent případů se podaří
vyřešit.

Důležité je, že se jedná o pomoc rychlou.
Trnitá cesta odvolání a žalob odpadá, Sol-
vit se snaží věc vyřešit do 10 týdnů. Formální
správní a soudní řízení přitom mohou
trvat roky. Jak vyplývá ze zprávy Evropské
komise, české Solvit centrum je v rychlos-
ti pomoci na špici. Problém s českými úřa-
dy se daří vyřešit za 20 dnů, třikrát rychleji,
než je evropský průměr.

Rychlá pomoc, dvojnásobná pomoc
Při sporech o dodržování unijních předpi-
sů nemusí jít o úmyslné porušování ze
strany států, kterým se to které pravidlo
zrovna nehodí do krámu. V drtivé většině
je na vině prostá neznalost úředníků, kte-
ří dosud nejsou zvyklí řídit se nejen ná-
rodními, ale i evropskými předpisy.

Leckterý podnikatel potvrdí, že bezmoc
při jednání s úřady dosahuje ještě zcela nové
úrovně, pokud se jedná o úřady zahranič-
ní. Do hry tu vstupuje jazyková bariéra,
odlišné právní prostředí, zvyky. Menší
a střední podnikatelé pak někdy raději re-
zignují, než aby se potýkali s úředním šim-

lem. Právě pro ně je tu však Solvit jako bez-
platný neformální způsob řešení případů,
kdy úřad porušuje evropské právo.

Může se na něj obrátit každý, kdo si mys-
lí, že jeho práva vyplývající z evropských
předpisů byla porušena úřadem některého
členského státu EU. Stačí tedy vysvětlit prob-
lém pracovníkům českého Solvit centra, kte-
ří provedou právní analýzu. Pokud se oprav-
du jedná o porušení práva EU, situace se řeší
ve spolupráci se Solvit centrem státu, jehož
úřady problém způsobily. Odpadá tak ja-
zyková bariéra a partnerský Solvit se sna-
ží v rámci jedné státní správy silou argu-
mentů přesvědčit příslušný úřad, že jednal
protiprávně. Úspěšnost takového nefor-
málního systému je přitom oněch více než
80 procent případů.

Kde najdete kontakty?
Důležité je, aby občané a podnikatelé
o možnosti využít služeb Solvitu věděli. Exis-
tuje mnoho specializovaných poraden-
ských služeb, o kterých se ale mezi veřejností
málo ví. V poslední době se však objevily dvě
iniciativy, které se tento nedostatek snaží od-

stranit. Na evropské úrovni je to projekt Vaše
Evropa (www.youreurope.eu) a v Česku
pak sjednocení služeb, které podnikatelům
zdarma nabízí ministerstvo průmyslu a ob-
chodu (Jednotná kontaktní místa, Pro-
CoP a Solvit) na portálu www.businessin-
fo.cz, kde lze jednoduchým způsobem klást
otázky ohledně podnikání v EU.

Jednotná kontaktní místa (na která se
můžete obrátit i osobně na živnostenských
úřadech v krajských městech, telefonicky či
e-mailem) poradí s tím, jaké podmínky je
třeba splnit, pokud chcete podnikat za
hranicemi. Kontaktní místo pro výrobky
ProCoP podává informace, jaké jsou poža-
davky českého práva pro uvedení jednotli-
vých výrobků na trh. Solvit pak nastupuje
při problémech s úřady, ať už v Česku
nebo v cizině. Podnikatelé nemusejí pře-
mýšlet, na koho se obrátit, jednotlivé služ-
by si dotaz předají. Do projektu jsou zapo-
jeny také exportní kanceláře CzechTrade

a obchodně-ekonomické úseky našich am-
basád po celé EU.

Od spojení služeb si ministerstvo prů-
myslu a obchodu slibuje, že bude moci efek-
tivně pomoci ještě většímu počtu firem a živ-
nostníků. Již dnes český Solvit řeší kolem
150 případů ročně. Většinou se jedná
o problémy s cizími úřady a vysoká čísla (ev-
ropský průměr pro stát srovnatelné velikosti
je asi 30 případů) odrážejí důvěru, kterou
si Solvit za šest let fungování vydobyl. �
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Zkrocení úředního šimla
za dvacet dní

Solvit centrum

České Solvit centrum je
v rychlosti pomoci na špici.
Problém s českými úřady se
daří vyřešit za 20 dnů, třikrát
rychleji, než je evropský průměr.

Solvit centra, která bezplatně pomáhají podnikatelům při
překonávání byrokracie ve státech Evropské unie, se ukazují jako
úspěšný projekt. České Solvit centrum patří ke špičce co se týče
rychlosti pomoci, za což sklidilo pochvalu od Evropské komise.

Státní správa

Vymezují
problém
a probírají
možná řešení
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Jednají
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dosáhnout
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Spolupracují
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Řídicí
SOLVIT
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Občan
nebo

podnik

Vnitrostátní
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veřejné moci

Problém
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Vznik
problému
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Tomáš Stingl

Č
eská společnost 2N Telekomunikace
dodává klientům ve 125 zemích po-
bočkové ústředny, GSM brány i dveř-

ní či výtahové komunikátory. Přesáhla již
půlmiliardový obrat ročně. Svým produk-
tům vtiskla osobitý design propojený se sa-
motnou funkcí.

„Naším nejvíc designovým produktem
je bezesporu 2N Helios. Jedná se o dveř-
ní komunikátor – laicky řečeno moderní
zvonek – který nejen že vás spojí od dveří
s tím, za kým jdete, ale můžete se i vzájemně
vidět na barevném displeji. Pokud se ne-
dozvoníte, můžete se prokázat vstupním
kódem nebo přístupovou kartou. Tento
produkt se často dodává do moderních pro-
jektů kancelářských budov po celém svě-
tě,“ říká marketingový ředitel společnosti
Roman Maco.

Právě vhodné propojení designu s funk-
cí výrobku však může podle něj nějaký čas
trvat. Jako příklad uvádí právě zvonek
2N Helios. „U něj byl jako první zhotoven
designový návrh, až poté vznikala mecha-
nika a konstrukce. Například tlačítka byla
navržena tak, aby k propojení kontaktů do-
šlo už při pouhém dotyku, takže tlačítko není
potřeba stlačit. Na základě toho jsme rok
hledali řešení. Dnes nám ale zákazníci ří-

kají, že jim chybí právě ta odezva při stis-
ku. Tedy nevědí, že tlačítko zmáčkli. Takže
je vždy důležité, aby byl design především
funkční,“ připomíná Maco.

Firma se podle něj snaží v hledání
vhodného designu zohlednit tři hlediska.
„Produktový design vnímám jako sofisti-
kovanou práci s tvarem, který se vedle účel-
nosti zabývá také uživatelským komfortem.
Tento přístup zohledňujeme ve většině
výrobcích, byť třeba nepoužíváme designéra,
ale rovnou konstruktéra. Další úroveň
produktového designu může být estetika,
která má za cíl působit na smysly, odlišit se,
zaujmout.“

V minulosti firma pracovala například
s agenturou Flex/Cocoon na designu vý-
robku 2N EasyRoute. Roman Maco uvádí,
že 2N Telekomunikace nemá nějakou vý-
chozí designovou koncepci, která by byla

společná všem jejich výrobkům. Jsou určeny
pro různé trhy a zákazníky, takže i design
se tomu přizpůsobuje.

Na samotný vzhled zákazníci prý příliš
speciální požadavky nekladou, zaměřují se
čistě na funkci výrobku. „Většinou se vy-
jadřují obecně o některých funkčních nebo
logických prvcích. Například v případě
2N Helios je to vyhledávání v seznamu osob,
jasná identifikace tlačítka či podsvícení klá-
vesnice.“ Náklady na design jsou v celko-
vém byznysu společnosti prý minoritní.
„Ovlivňují dobu návratnosti investice, ni-
koliv však přímo cenu výrobku,“ podotýká
Roman Maco. �

Když má i zvonek u dveří
osobitý design

Výrobky 2N Telekomunikace

Ani telekomunikační technika
nemusí být jen nevzhledným systémem
drátů a šedých krabic. Česká firma
2N Telekomunikace, která vyváží
do 125 zemí světa, dala svým výrobkům
osobitý a funkční vzhled. Letos za

něj získala v soutěži o Exportní cenu Zvláštní ocenění CzechTrade
za aplikaci průmyslového designu.

Design pro export
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Díky službám Design pro export můžete ušetřit
čas věnovaný získávání informací o designérech
a za výhodných finančních podmínek získat také
nezbytnou analýzu stavu designu ve firmě,
včetně návrhu strategického zadání. Více in-
formací o službách a akcích projektu Design pro
export naleznete na www.czechtrade.cz/sluz-
by/design-export.

Kde poradí s designem

Propracovaný design má moderní dveřní
zvonek 2N Helios, na jehož displeji lze vybrat
volanou místnost či přímo vidět člověka,
se kterým mluvíte.



Tomáš Stingl

Č
eská firma, která vyrábí například mi-
kroskopy, chce zkusit své zboží vyvá-
žet. Rozhodne se vydat do Asie. Po-

žádá o pomoc proexportní agenturu
CzechTrade, jež na základě podrobných sta-
tistických dat vytipuje, které asijské země
jsou právě pro vývoz mikroskopů nej-
vhodnější, například kvůli očekávané po-
ptávce či díky malé konkurenci. Tak má –
zjednodušeně řečeno – vypadat využití no-
vého systému, který v současnosti Czech-
Trade testuje.

„Screening zahraničních trhů již nějakou
dobu vývozcům nabízíme. Nový systém, kte-
rý v současnosti zkoušíme, ale vychází ješ-
tě z daleko podrobnějších statistických
dat,“ vysvětluje generální ředitel agentury
CzechTrade Ivan Jukl. Obrovská databáze
čísel má zahrnovat statistiky o 287 zemích
za sedm předešlých let. Mezi zdroje údajů
patří statistiky OSN a Eurostatu. Pouhé sta-
žení údajů o jediné zemi do systému trvá
den.

Vývozce získá komplexní pomoc. Díky
objemné databázi mu CzechTrade pomůže
detailně vytipovat perspektivní trhy a pro-

střednictvím svých zahraničních kancelá-
ří mu pomůže na tyto trhy i vstoupit.

Proexportní agentura už zkusila v rám-
ci testu zmapovat například šance v různých
státech pro společnost Linet, která je před-
ním českým vývozcem nemocničních lůžek.
Testovací fáze ukázala, že důležité je správ-
ně interpretovat data. Například to, zda vel-

ký růst dovozu určitého výrobku do země
znamená, že po něm bude poptávka i v bu-
doucnosti, nebo naopak že se už příslušný
trh pomalu nasycuje. Při vyhodnocení čísel
je potřeba brát v úvahu také to, že způsob
vedení statistik se v mnoha zemích liší, tak-
že je náročné čísla sjednotit.

Vedle pomoci jednotlivým vývozcům by
mohla nová hlubší analýza trhů být zákla-
dem i pro celkovou státní strategii zahra-
ničního obchodu. „CzechTrade odvedl na
tomto systému velmi dobrou práci. Mohl by
být dobrým zdrojem informací i pro budoucí
rozhodování státu,“ potvrzuje ministr prů-
myslu a obchodu Martin Kocourek. �
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CzechTrade testuje chytrou analýzu trhů

Ve které zemi má váš výrobek největší šanci na úspěch?
To by měl na základě podrobnějších statistických dat než dříve
umět vytipovat systém, který v současnosti testuje proexportní
agentura CzechTrade.

Obchodní průzkumy
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CzechTrade testoval nový systém i na příkladu firmy Linet, která prodává nemocniční lůžka
do 70 zemí světa.
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Exportní akademie CzechTrade – 1. pololetí 2011

Exportní akademie CzechTrade nabízí
českým firmám komplexní exportní
vzdělávání. Jednodenní i dvoudenní
semináře; ucelené kurzy; exportní
konference; individuální, na míru
připravené vzdělávání a další vzdělávací
akce s tematikou mezinárodního
obchodu.

Nabídka vzdělávání

Byznys

DDaattuumm NNáázzeevv  sseemmiinnáářřee

20. 1. Jižní Kavkaz  – „Terra incognita“, 
Ázerbajdžán,
Gruzie

17. 2. Turecko

10. 3. Severní Porýní–Westfálsko

24. 3. JAR

7. 4. Ruské regiony – Ural a Sibiř, GK Jekatěrinburg

21. 4. Argentina

12. 5. Bosna a Hercegovina

26. 5. Austrálie, Nový Zéland

Teritoriální semináře
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CCzzeecchhTTrraaddee  ppřřiipprraavvuujjee  pprroo  
ppřřííššttíí  rrookk  mmnnoohhéé  ddaallššíí  ooddbboorrnnéé
sseemmiinnáářřee..  JJddee  oo jjeeddnnooddeennnníí
ii ddvvoouuddeennnníí  vvzzdděělláávvaaccíí  aakkccee
ss tteemmaattiikkoouu  mmeezziinnáárrooddnnííhhoo
oobbcchhoodduu..  

Výběr témat:
� Vstup na čínský trh – rizika, očekávání,

místní podmínky, čínské obchodní
právo

� Incoterms, Intrastat
� Právní ochrana duševního vlastnictví
� Obchodní vyjednávání
� Marketingové strategie
� PR a prezentační dovednosti

� Komunikace s japonskými a korejskými
zákazníky

� Spory v mezinárodním obchodě
� Rétorika v obchodní praxi
� Internet marketing

Teritoriální semináře
Společná setkání s vedoucími obchodně-

-ekonomických úseků zastupitelských úřa-
dů České republiky v zahraničí a s řediteli
zahraničních kanceláří agentury Czech-
Trade zaměřená na aktuální exportní pří-
ležitosti a obchodní specifika v regionu. Se-
mináře jsou připravovány ve spolupráci
s ministerstvem průmyslu a obchodu.

Kurz Minimum exportéra
Cyklus seminářů reflektující vzděláva-

cí potřeby firem v daném regionu.

Exportní konference 
Konference poskytují aktuální a prak-

tické informace o obchodním prostředí
a možnostech financování exportu ve vy-
braných teritoriích.

Exportní akademie CzechTrade dále
nabízí: 

� E-learningový kurz „How to make
a bid for the World Bank Project“

E-learningový kurz v anglickém jazyce. 
V sedmi lekcích vás průvodce kurzu Johny
Smart naučí, jak se účastnit výběrových ří-
zení Světové banky a jak si vybrat správný
tendr, který vás dovede k podání konku-
renceschopné nabídky. Kurz je volně pří-
stupný na webu CzechTrade.

� Kurz International Trade Specialist
– distanční e-learningový studijní program.

� Cross-culture trainings 

Další nabídka vzdělávacích seminářů

Podrobnější informace o těchto akcích naleznete na webových stránkách
www.czechtrade.cz/kalendar-akci.


