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TISKOVÝ PODKLAD 

V Praze dne 11. 2. 2020 

 

NÁVRHY SP ČR NA PODNIKATELSKÉ MISE V ROCE 2020 

Země Oborové zaměření podnikatelské mise 

Angola a JAR Angola má zájem o znovuobnovení výroby papíru, o výrobu 
zemědělských strojů, dopravních prostředků včetně aut, 
zdravotnického vybavení, technologie na čištění vody a o budování 
vodních elektráren. 
JAR je největším obchodním partnerem ČR na africkém kontinentu. 
Příležitosti pro české firmy existují v důlním a těžebním průmyslu, dále 
v oblasti obranného průmyslu, vodohospodářství a odpadního 
průmyslu. 

Austrálie a Nový Zéland Za perspektivní obory považujeme ICT (smart řešení) - IT a komunikační 
služby zaměřující se na optimalizaci a efektivní využívání stávajících a 
nových zdrojů, snižování spotřeby energií, technologie „smart cities“, 
dále strojírenství, výrobu zdravotnických potřeb, léků a doplňků stravy, 
výzkum, vývoj a inovace včetně umělé inteligence. S ohledem na místní 
administrativou akcentované a podporované obory považujeme za 
perspektivní i obranný průmysl, odpadní průmysl, obnovitelné zdroje, 
zemědělské a potravinářské stroje a vodohospodářství. 

Bělorusko a Ukrajina 
 

České firmy se zde můžou prosadit v energetice, dopravním průmyslu 
a infrastruktuře, strojírenství, zemědělském a potravinářském 
průmyslu. 

Brazílie a Chile 
 
 

V Brazílii vidíme klíčové oblasti v bezpečnostních technologiích, 
obranném průmyslu, letectví, větrné a solární energetice a dopravní síti 
zahrnující lodní, vzdušnou i pozemní dopravu. 
V Chile jsou příležitosti pro české exportéry v oblasti důlního, těžebního 
a ropného průmyslu, obranném průmyslu, vodohospodářství a 
odpadním průmyslu a ve farmaceutickém průmyslu. 

Indonésie a Filipíny 
 
 

Mezi hlavní oblasti vývozu do obou zemí patří mj. technologie na 
ochranu životního prostředí, vodohospodářství a odpadní průmysl a 
nové technologie, např. nanotechnologie nebo biotechnologie. 

Irák 
 
 

Irácký trh je nyní stabilní a má pro české firmy značný potenciál. 
Největší příležitosti vidíme při výstavbě nové či opravě stávající 
infrastruktury a při modernizaci zdravotnických zařízení. Uspět však 
mohou firmy v široké škále oborů, včetně oblastí strojírenství, 
energetiky a důlního a těžebního průmyslu. 

Izrael 
(v kombinaci s Egyptem) 
 
 
 
 

Izraelský trh má pro ČR značný potenciál zejména v energetice, ochraně 
životního prostředí a ve vodním hospodářství. Příležitosti nabízí i 
farmacie, zdravotnictví, lázeňství a hotelnictví.  
V Egyptě se plánují projekty spojené s vybudováním druhé části 
Suezského průplavu. V oblasti hospodaření s vodou existuje velký 



Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 30 svazů a asociací a 133 individuálních členských 
firem. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách  
a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání.  
Jako oficiální připomínkové místo komentuje průměrně 140 zákonů či vládních předpisů ročně. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových 
organizacích, zejména jako člen Konfederace evropského podnikání BusinessEurope. 

 

 

potenciál pro dodavatele technologie čističek a úpraven vody, stejně 
jako pro výrobce čerpadel, potrubí a armatur. 

Japonsko 
(v kombinaci s Korejskou republikou) 
 
 

Zajímavá destinace, zejména pro firmy působící ve stavebnictví, ICT, v 
oblasti high-tech technologií a v potravinářském průmyslu.  
V Korejské republice jsou příležitosti pro firmy působící v energetice, 
strojírenství, zdravotnictví a potravinářském průmyslu. 

Kontinentální Evropa 
 
 

Perspektivních oborů je skutečně široké spektrum. Jedná se o zajímavé 
destinace pro vývoz automobilů, farmaceutických výrobků, špičkového 
strojírenství, metalurgií, ICT výrobků a služeb, kvalitních potravin a 
nápojů a obecně výrobků s vysokou přidanou hodnotou. 

Maroko 
(v kombinaci se Španělskem nebo 
Portugalskem) 
 
 

V Maroku vidíme příležitosti v oblasti civilního leteckého průmyslu v 
souvislosti s novou národní strategií na rozvoj sektoru soukromého 
letectví, dále ve zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu a v 
zemědělské a potravinářském průmyslu.  
Portugalsko a Španělsko jsou dynamičtí obchodní partneři, s kterými 
má naše vzájemná výměna zboží a služeb vzestupnou tendenci. 
Perspektivních oborů je široké spektrum. 

Myanmar 
 
 

Tato země je zajímavá pro podnikatele z oborů energetiky (včetně 
obnovitelných zdrojů), vodního a odpadového hospodářství, výstavby 
dopravní infrastruktury, a pro zástupce obranného a důlního průmyslu. 

Pobaltí (Estonsko, Litva a Lotyšsko) 
 
 

Vhodné pro firmy působící v dopravním průmyslu a infrastruktuře vč. 
železniční a kolejové dopravy, v energetickém průmyslu, 
zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu. 

Rusko - regiony (např. Novosibirská nebo 
Sverdlovská oblast) 
 
 
 
 
 
 

Novosibirská oblast obecně patří k těm bohatším v Rusku a pro její 
ekonomiku je charakteristická hluboká diverzifikace. Mezi nejsilnější 
průmyslová odvětví patří energetika, plynařství, vodárenství, 
metalurgie, zpracování kovů a strojírenství. 
Jekatěrinburg je hlavní dopravní křižovatkou v oblasti Uralu. České 
firmy se mohou podílet na modernizaci průmyslové výroby, především 
železářského a ocelářského průmyslu. Uplatnění také najdou firmy 
působící v těžebním průmyslu, ve zpracování dřeva, stavebnictví, 
strojírenství, dopravní infrastruktuře a v dalších oborech. 

Spojené státu americké (mj. státy Illinois, 
Kalifornie a Texas) 

Exportéři mohou uspět jako dodavatelé v sektoru ICT, v leteckém 
průmyslu, v R&D, přesném strojírenství, biotechnologiích a dalších 
oborech. Snaha americké administrativy vrátit zejména automobilovou 
a leteckou výrobu zpět na území Spojených států v sobě skrývá nemalý 
potenciál zvýšené poptávky po strojních zařízeních v nových 
provozech. Specifikem Spojených států je pak poptávka po obráběcích 
strojích na výrobu zbraní. 


