
1

| 1

Indie

Exportní příležitosti

Milan Touš



2

| 2

Ekonomika a obchodní vztahy s ČR

Proč Indie a na co si dát pozor

Mapa oborových příležitostí

Podpora českým podnikatelům

PROPED – projekty na podporu ekonomické diplomacie

INDIE |  PROSINEC 2019

Hlavní body 



Ekonomika a obchodní vztahy s ČR



4

| 4

Indie
5. největší ekonomika světa podle MMF

V posledních letech nejrychleji rostoucí velká ekonomika

Průměrný růst 7,5 % HDP ročně a výhled 6 - 7% HDP ročně

Vysoký obchodní deficit přes 100 mld. USD ročně – vývoz odpovídá ¾ 
objemu dovozů

Nízký podíl průmyslové výroby na HDP a velký význam zemědělství

Vládní iniciativa Make in India  

INDIE | PROSINEC 2019

Představení indické ekonomiky
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Obchodní vztahy s Indií

(v mln. 
USD)

Export Import Obrat Pořadí
Obchodní 

Bilance

2014 593 726 1 319 28 -132

2015 547 674 1 221 26 -127

2016 622 733 1 356 25 -109

2017 667 798 1 465 27 -131

2018 707 863 1 570 29 -156
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Obchodní vztahy s Indií
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Obchodní vztahy s Indií

vývoz do Indie v roce 2018 dosáhl historicky nejvyšší 
hodnoty a v dolarovém vyjádření podruhé překonal 
1,5 mld. USD

dlouhodobě je Indie mezi 30 největšími obchodními 
patnery Česka  

Indie patří mezi tři největší destinace českého vývozu 
do Asie

aktivnímu saldu z pohledu Indie pomáhají i indičtí 
investoři v Česku



Proč Indie a na co si dát pozor 
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Proč se zajímat o Indii

Indie Velký trh

Ekonomický 
růst

Povědomí o 
Česku 

Důraz na 
průmyslový 

rozvoj

Hlad po 
nových 

technologiích

Změny 
spotřebních 

vzorců
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Indie - obchodní kultura

Význam 
osobního 
kontaktu

Hierarchie

Smlouvání 
o cenách

Různé 
pojetí času

Angličtina  
obchodní 

jazyk
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Doporučení - vstup do Indie 

Co lze od vstupu na indický trh očekávat? 

Některá úskalí 
Infrastruktura

Byrokracie – Ease of Doing Business 77. příčka (posun o 23 míst, rok 
předtím o 30 míst)

Make in India – zadávání veřejných zakázek

Kulturní rozdíly

Výhody 
Angličtina – obchodní jednání, zákony, marketing, pracovní řeč

Levná pracovní síla 

Institucionální podpora a zázemí pro české firmy

Méně technologicky rozvinutý průmysl

Dobrá znalost českého strojírenství a dobré vnímání Česka

INDIE | PROSINEC 2019



Mapa oborových příležitostí
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Mapa globálních oborových příležitostí

Letecký průmysl 
Obrana a bezpečnost

Železniční a kolejová doprava
Zemědělský a potravinářský 
průmysl 
Důlní a těžební průmysl
Energetika

Automobilový průmysl
ICT
Zelené technologie - voda

Zdravotnický a farmaceutický 
průmysl
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Oborové příležitosti v Indii 

Nová politika rozvoje civilního letectví – regionální konektivita a 
propojení vzdálených a těžko dostupných míst

Přítomnost a úspěchy českých firem – Eldis, ERA, Retia, CATC, 
Flying Academy

Růst počtu odbavených cestujících dvouciferným tempem ročně

Silné exportní odvětví ČR

Vysoká přidaná hodnota

Letectví

INDIE | PROSINEC 2019
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Oborové příležitosti v Indii 

Rostoucí spotřeba elektřiny

Klíčová role uhlí v energetickém mixu

Ambiciózní cíle v rozvoji OZE – sídlo Mezinárodní solární aliance

Vodní elektrárny – vč. přečerpávacích 

Jaderná energetika

Pobočky Doosan Škoda Power, FANS, ComAp, Ekotechnik Czech 

Energetika

INDIE | PROSINEC 2019
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Oborové příležitosti v Indii 

Zájem CZ firem – mise ACRI v roce 2015, MoU – ACRI, ČD a Indická 
železnice, mise ACRI v roce 2017 

Investice a zakázky – Bonatrans je druhou největší  českou výrobní 
investicí v Indii a Mikroelektronika dodala odbavovací systém pro 
metro

Potřeba zvýšit průměrnou rychlost, modernizovat, zlepšit bezpečnost 
a zvětšit přepravní kapacity

Rozvoj s pomocí finančních nástrojů veřejné podpory – japonské 
rychlovlaky, metro v Lucknow – Evropská investiční banka 

Rozšiřování linek a výstavba metra ve velkých městech 

Indická železnice a městská kolejová doprava

INDIE | PROSINEC 2019
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Oborové příležitosti v Indii 

17

Největší dovozce zbraní na světě, 11 procent světových dovozů 

Iniciativa  Make in India – vliv na nákupní politiku   

Tatra Trucks – vlajková loď českého obranného průmyslu v Indii

Veletrhy DEFEXPO 2018,  Aero India 2019

Modernizace – české zkušenosti s ruskou technikou

Zájem a příležitosti: letectví, radary, ruční zbraně, optika, munice

Obranný a bezpečnostní průmysl

INDIE | PROSINEC 2019
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Oborové příležitosti v Indii 

Tradice dodávek strojů do Indie 

Rozvoj průmyslu – Make in India - potřeba moderních strojů

Rekonstrukce HEC – protokol o spolupráci ministerstev v oblasti 
těžkého strojírenství podepsán v listopadu 2015 v Mumbai

HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek - kontrakt na dodávku chemického 
provozu koksovny pro VSP (Vishakhapatnam Steel Plant) v r. 2017

Těžba uhlí – společné účasti firem z ČR na veletrzích v Kolkatě (IME, 
6.-9. 11. 2019) – moderní technologie pro hlubinnou těžbu 

Obráběcí stroje – veletrh IMTEX v Bengalúru

Strojírenství

INDIE | PROSINEC 2019

http://www.tajmac-zps.cz/webcam/camera06_mozilla.html
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Oborové příležitosti v Indii 

Vysoký podíl hrubé přidané hodnoty (až 16 % HDP) a na zaměstnanosti 
(téměř polovina prac. míst) 

Růst počtu obyvatel (1,3 mld.) - potravinová bezpečnost

Extenzivní zemědělství – roztříštěnost vlastnictví půdy – zastaralé 
technologie 

Ochranářská cla

Změna spotřebitelských vzorců 

Pivo, víno 

Zemědělský a potravinářský průmysl

INDIE | PROSINEC 2019
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Oborové příležitosti v Indii 

Velká část populace stále nemá 
snadný přístup k pitné vodě a velká 
města sužuje znečištěné ovzduší

Clean Ganga, Swachh Bharat 
Abhiyan - Clean India Mission

Smart Cities

EU – India Water Partnership

EU - India Clean Energy and Climate 
Partnership

Od roku 2017  - European
Investment Bank v Dillí 

Technologie pro vodohospodářství a ochranu životního prostředí

INDIE | PROSINEC 2019



Podpora českým podnikatelům
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Podpora českým podnikatelům

Institucionální zázemí v Indii
Velvyslanectví ČR v Dillí , CzechTrade v Mumbaí a v Bengalúru, 
honorární konzuláty v Mumbaí, Kolkatě, Chennai, Bengalúru

G2G dialog
4 formace – smíšená komise, pracovní skupina pro těžké strojírenství, 
společná komise pro obrannou spolupráci, řídící výbor pro spolupráci v 
železniční dopravě

Program vědecko technické spolupráce
Výzva na společné projekty v rámci programu INTER-ACTION (ICT, přírodní 

vědy, výzkum klimatu, materiálů a techniky) – výsledky v prosinci 2019

Exportní strategie České republiky  2012 – 2020
prioritní země, Mapa oborových příležitostí

Platforma českých firem v Indii 
Českých podnikatelský inkubátor

V Bengalúru od roku 2017, v sídle Honorárního konzulátu v Bengalúru

Český průmyslový klastr
Projekt pod záštitou AMSP ČR



PROPED – projekty na podporu 
ekonomické diplomacie
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PROPED – projekty na podporu ekonomické diplomacie

Program PROPED
Projekty v sektorech Mapy oborových příležitostí 

2015 – energetika, vodohospodářství

2016 – letectví, obrana, potravinářství, jaderná energetika, energetický a 

dopravní průmysl (Srí Lanka)

2017 – železniční průmysl, vojenské letectví, cestovní ruch, MSP, 

energetika (Srí Lanka)

2018 – obrana, cestovní ruch, MSP

2019 – vojenské letectví, potravinářství, obrana, vodní energetika, 

obrana (Bangladéš), sklářství, inovace (ICT vč. start-upů), cestovní ruch

2020 – obrana, cestovní ruch, kosmické technologie, odpadové 

hospodářství, potravinářství



Ministerstvo zahraničních věcí

České republiky

Odbor ekonomické diplomacie

Děkuji Vám za pozornost

Milan_Tous@mzv.cz


