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Editorial

Češi zakoušejí
americký sen
Neuplyne den, kdy by ve zpravodajství
nezaburácela nějaká bombastická zpráva
o novém americkém prezidentovi. Trump
zvedne cla, Trump postaví zeď, Trump
zabrzdí imigraci. Trump navrhl, zavrhl,
podtrhl. Co ale za vším mediálním halasem a volební rétorikou je? Zatím jedinou
opravdu velkou změnou, kterou poslední
měsíce přinesly, je to, že byla prozatím
odložena k ledu dlouho projednávaná
transatlantická obchodní dohoda TTIP
mezi Evropskou unií a Spojenými státy.
Jinak ale obchod s USA jede přinejmenším z pohledu České republiky stále
na plné obrátky. Dokonce na „plnější“
než dříve. Český vývoz se v korunovém
vyjádření od roku 2010 za pouhých pět
let zdvojnásobil. V současnosti je skoro
90 miliard korun ročně. Spojené státy se
tak staly pro české vývozce nejvýznamnějším cílem mimo Evropskou unii.
V New Yorku se rozjel český podnikatelský inkubátor MeoHub. Do kalifornského
Silicon Valley se v rámci projektu Czech
Accelerator vypravila spousta českých
start-upů, které tam našly nové obchodní
partnery. Vedle Německa jsou USA trhem,
kde české firmy získávají nejvyšší přidanou hodnotu. Jak to vypadá, české obchodní objevování Ameriky zatím probíhá
docela úspěšně.
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Hardly a day goes by without some
new sensational headline about
new US president Donald Trump.
Nonetheless, trade between the
Czech Republic and America is still
racing ahead at full steam. From 2010, within
the space of five years and expressed in crowns,
Czech exports doubled in value. At present, they
are worth almost CZK 90bn (USD3.6bn) annually.
Which means that the US has become the
most significant export destination outside for
Czechia outside of the European Union.
The Czech entrepreneurship incubator MeoHub
is now up and running in New York. And the
Czech Accelerator project has led to a number
of Czech start-ups heading out to Silicon
Valley, California, and successfully finding new
partners with whom to do business. Asides
from Germany, the US represents a market
where Czech firms are able to gain the greatest
levels of value-added. And so it certainly
seems that the Czech re-discovery of business
opportunities in the New World is yielding some
very nice results indeed.
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Mým úkolem je posílit
povědomí o Česku

Naše skutečné místo je
na západ od Vídně, jenže
mentálně nás vnímají
pořád někde na východě
Evropy. „Na nápravě této
dvoukolejnosti pracujeme
už celé generace,“ říká nový
velvyslanec České republiky
v USA Hynek Kmoníček.
Pověřovací listiny předá
Donaldu Trumpovi příští
pondělí.
Igor Záruba
Lucie Bednárová, Info.cz

Sloučení mentální a skutečné
geografické mapy. Na té skutečné
jsme na západ od Vídně. V mentální
mapě nás dodnes mnozí vidí někde
na východě Evropy. To je náš historický problém a na jeho nápravě
pracujeme po celé generace.

prezidentství. Ve Washingtonu
dosud nepředal pověřovací listiny
nikdo od prosince loňského roku,
takže je na to dlouhá řada států
a díky pomoci ministerstva zahraničí (State Department) se nám
podařilo vmáčknout mě hned do té
první skupiny. A třeba kopie pověřovacích listin, což je předpoklad,
abyste od začátku mohl do Kongresu, jsem předal za méně než 24
hodin po příletu (Hynek Kmoníček
odletěl 15. března, pozn. red.).

Máte už daný termín, kdy budete prezidentu Trumpovi předávat pověřovací
listiny?

Na konec dubna se chystá návštěva
prezidenta Zemana v USA. Jak daleko
jsou její přípravy?

S jakými úkoly, cíli a ambicemi odjíždíte v těch českých a napomohl k tomu,
do Washingtonu, který jste v minulosti že o nás bude víc slyšet, a to v doboznačil za oko uragánu?
rém. Konkurence je tu ale obrovská.
S hlavním cílem, abychom se
do toho uragánu nikdy nedostali
a zůstali nadále v jeho klidném oku.
Úkolů jenom na příštích šest měsíců
mám tři strany natolik technického textu, že s tím nebudu nudit.
A ambice? Ty jsou ve Washingtonu
omezeny tím, v jaké jste z pohledu
místního establishmentu váhové
kategorii. Jestli jméno vašeho státu
už slyšeli. Jestli ho dokážou vyslovit. Jaké to u nich navodí základní
asociace. Ale rád bych se třeba
časem dostal k tomu, abych mohl
vystupovat v amerických mediích alespoň z půlky tak často jako

Co vnímáte jako svůj největší dlouhodobý úkol?

Ano, bude to 24. dubna. Je to v první
skupině velvyslanců za Trumpova

Vyjednáváme agendu, čas, formát,
všechno. Ve Washingtonu se roz-
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Hynek
Kmoníček (54)
Absolvent Pedagogické
fakulty v Českých
Budějovicích
a anglického
a arabského jazyka
na UK v Praze. Moderní
historii Blízkého východu, arabštinu
a hebrejštinu studoval také
na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.
Zkušený diplomat, dlouholetý
velvyslanec při OSN, na diplomatických
misích působil rovněž v Indii nebo
Austrálii. Momentálně vede zahraniční
odbor Kanceláře prezidenta republiky,
výroky hlavy státu často obhajuje
a vysvětluje v médiích.

hodnutí dělají často velmi narychlo
a na poslední chvíli a tato administrativa je tím zatím typická. Prostě
musíme být připraveni na všechno,
a to budeme.

Zapojujete se do jednání ohledně této
cesty osobně?

Samozřejmě, v rámci diplomatických omezení. Do 24. dubna například nemohu přímo jednat se členy
kabinetu. S těmi jedná o návštěvě
přímo náš ministr zahraničí.

VELVYSLANEC. Chci vystupovat v amerických médiích, aby bylo o Česku víc slyšet, říká Hynek Kmoníček.
Znáte už parametry návštěvy? Půjde
o státní návštěvu, nebo nějaký jiný
formát?

Čím může Česká republika ve srovnání
například s dalšími státy střední a východní Evropy Spojené státy zaujmout?
Čím pro ně může být prospěšná?

Bude to zcela jistě návštěva pracovní v omezeném formátu. Jinak
by domlouvání trvalo klidně i léta.
Pro srovnání – rakouský prezident
tu byl v historii jen dvakrát. V roce
1984 a potom v roce 1995.

Jak se vůbec taková významná cesta
domlouvá?

Cesta vede různými způsoby. Návštěvy Václava Havla byly, pokud
se pamatuji, na písemná a notifikovaná pozvání. Václav Klaus se zase
do Bílého domu dostal naposledy
na pozvání staré 24 hodin, když byl
v Texasu. Miloš Zeman a Donald
Trump se vzájemně pozvali ve svém
prvním telefonickém rozhovoru
ještě před inaugurací amerického
prezidenta.

Právě v těchto dnech se ukazuje, že
máme jednu specialitu, ve které nás
teď žádný ze sousedů nemůže přes
noc nahradit. A to je naše ambasáda v Damašku, kde působíme jako
americká ochranná síla (Protective
Power). Jinak máme například zajímavý vhled do evropské politiky,
která je pro novou administrativu
trochu záhadná. Vždycky prostě
potřebujeme téma, které je větší než
10 milionů lidí.

Loni v říjnu podepsal ministr průmyslu
a obchodu Jan Mládek smlouvu se společností, jejíž divize GE Aviation zahájí
v Česku do konce roku 2022 výrobu

a vytvoří 500 nových pracovních míst.
O jak důležitou investici jde?

O podstatnou a strategickou. Pokud
se tento plán v plném rozsahu naplní, stane se Česká republika jedním
z mála míst na světě, kde se budou
vyrábět letecké motory v kvalitě
a množství, které by podle GE mohly postupně obsadit až 80 procent
světového trhu ve své třídě. Při ceně
leteckého motoru tady mluvíme
nejen o 500 pracovních místech, ale
i o obrovských částkách ve prospěch českého vývozu.

Co může Česko Američanům v tuzemsku nabízet?

Stabilní politické prostředí, vyspělý
trh se vzdělanou a vynalézavou
pracovní silou. Neopomenutelná
a podceňovaná výhoda Česka je také

to, že se v zemi velmi příjemně bydlí. Nemáte prostě problém nalákat
k nám špičkové odborníky, pokud
je u nás udrží patřičně ohodnocený
projekt.

Jak vidíte přítomnost českých firem
na americkém trhu, kde jsou stále
rezervy?

Americký trh je pro Evropana
docela regulovaný a trvá tu několik let, než se na něm usadíte tak,
aby vám investice začala zpět něco
podstatného vydělávat. Pokud
nejste nějaký malý inventivní start-up, jde o celkem velkou investici
na mnoho let a ne každý si ji prostě
může dovolit. Rezervy jsou v tom
nacházet neobvyklé produkty. Nové
myšlenky dávají alespoň dočasnou
konkurenční výhodu.

••• I want to restore the Czech reputation •••
As the new Czech Ambassador
to the United States I will seek
to merge the perceived image of
the Czech Republic with its true
geographical positioning – so
says new ambassador Hynek
Kmoníček. In geographic terms

our country lies to the west of
Vienna. But to this day, in the
mental maps of many, we still
remain a nation somewhere in
Eastern Europe. That has been
a longstanding historical problem
for us, and we have spent

generations trying to correct it.
We also have much to offer the
Americans, including a “speciality”
with which none of our neighbours
will be able to compete any time
soon – an embassy in Damascus,
in which we can serve as

a protective power for the United
States. Meanwhile, back home we
are able to offer the US a stable
political environment and a mature
market that boasts an educated
and innovative workforce. And
finally, one other advantageous

factor which is often
overlooked is that our country
is a very nice place in which
to live. And that means little
difficulty in attracting top expert
professionals for when the right
project comes along.
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Co přinese Trump
že by se jednáním bránit nemuselo.
Jestli ale Trump splní svůj další slib
a nechá na mexické hranici postavit
zeď, mohl by se mu podařit zajímavý
obchodní paradox: cement na stavbu
zdi mu ochotně prodá mexický CEMEX, jako zemi ale Mexiko k jednacímu stolu bude dostávat jen těžko.

Tomáš Hart, obchodní rada
ve Washingtonu

Dominují velké firmy

Záměry prezidenta Trumpa v obchodní politice ještě zdaleka nejsou
čitelné a srozumitelné všem. S velkou pravděpodobností ale lze počítat
s tím, že nějaká propracovaná
„Trumpova ekonomická doktrína“
v brzké době nevznikne. Pokud by
se však přece jen objevila, je dobré
vědět, z jakých částí by se mohla
skládat. Nabízíme přehled nejpravděpodobnějších změn a trendů.

Prezident může Kongres obejít
Prezident, který nemůže najít společnou řeč s Kongresem, má k dispozici
takzvaná Výkonná nařízení neboli
Executive Order. V nich může svojí
administrativě nařídit, jak má konat,
aniž by k tomu potřeboval zákon.
Donald Trump v poslední době vydal
dvě nařízení, která ukazují, že kritika
volného obchodu nebylo jen předvolební heslo, ale skutečný odraz toho,
jak uvažuje. Prezident postupuje
podle hesla „kdo hledá, najde“. Nařídil, aby mu vláda připravila seznam
zemí, s nimiž mají USA velký deficit
obchodní bilance a sdělila, co je příčinou. V dalším nařízení přikazuje, aby
vláda připravila plán, jak u dovozních
firem rychle vymáhat antidumpingová cla, pokud se prokáže, že dovážejí
zboží s nedovolenou podporou.

Mexiko by mohlo kývnout
Dvě země leží mnoha Američanům
v žaludku obzvlášť: Čína a Mexiko.

Foto ČTK

Ochranářská opatření,
o nichž prezident mluvil
v předvolební kampani,
míří proti Číně a Mexiku.
České firmy se zatím v USA
prosazují výborně.

První a třetí největší obchodní
partneři USA určitě těží z pokračujícího přesunu pracovních míst
mimo Ameriku. Daleko větší zisky
ale patří americkým nadnárodním
korporacím, které uvítaly vstup
Číny do Světové obchodní organizace a Severoamerickou dohodu o volném obchodu NAFTA z roku 1994.
Čína ani Mexiko navíc už dávno
nejsou v pozici chudých příbuzných.
O ekonomickém vzestupu Číny se
napsaly desítky knih, Mexiko je už
sedmým největším výrobcem aut
na světě. Tamní Grupo Bimbo je
největším výrobcem pečiva v Americe a mexický CEMEX zase hlavním
výrobcem cementu. Prezident však
musí udělat něco, čím svým voličům
ukáže, že to s ochranou amerického
průmyslu myslí vážně. I když při
návštěvě prezidenta Si Ťin-pchinga
na obchod podle všeho příliš času
nezbylo, je potřeba se mít na pozoru.
Narušení celosvětově provázaných
dodavatelských řetězců, třeba jednostranným zavedením cel na čínské
zboží, by vadilo všem.
Co se týče organizace NAFTA, má
ministr obchodu prezidentovi říct,
jestli ji má vypovědět, nebo navrhnout její úpravy. Po 23 letech by si
to možná zasloužila. Třeba důležitá
obchodní výměna dat a obchod
s energiemi ve smlouvě zahrnuty
nejsou. Mexiko opatrně naznačuje,

Spojené státy byly vždycky zemí,
která se po právu chlubila množstvím
firem, které začaly v garáži a během
pár let se z nich staly světově úspěšné
značky. Suché statistiky ale nelžou:
za posledních třicet let se zrychlilo
tempo, v jakém se velké firmy stávají
ještě větší a malé firmy mají stále
větší problém konkurovat. Zatímco
v roce 1980 pracovala skoro polovina Američanů v malých firmách
do stovky zaměstnanců, v roce 2014
to už byla sotva jen třetina. Trochu to
připomíná horskou turistiku: čím výš
vystoupáte, tím čistší máte vzduch.
Kvůli fúzím a akvizicím je firem
méně než dříve a jak rostou, preferují
zase co největší dodavatele. A protože
prezident Trump má rád všechno
velké („Make America Great Again“),
lze očekávat, že tomuto trendu jeho
vláda moc bránit nebude.

Ryan chce dovozní daň
Když všichni napjatě sledují nového
prezidenta, mohou jim uniknout
plány dalšího velice vlivného člověka
ve Washingtonu. Šéf republikánské
většiny ve Sněmovně reprezentantů
Paul Ryan má ale plán, ze kterého by
brzy mohlo mrazit všechny firmy, jež
do Ameriky něco vyvážejí. Tvůrce návrhu velké daňové reformy, kterou by
mohl předložit ještě letos, totiž navrhuje zatížit dovozní daní 20 procent
(takzvaná „Border Adjustment Tax“)
všechny importy. Naopak američtí
exportéři by si mohli z daňového základu odečíst mzdové a materiálové

náklady na vyvážené zboží. Prezident
Trump se na tento návrh příliš vstřícně nedívá („moc složité“ − měla být
jeho první reakce). Je ale možné, že
Paul Ryan svůj plán dokáže prosadit,
protože se líbí i některým demokratům. A prezident, který je autorem
knižního bestselleru „Umění dealu“,
může stylem něco za něco na dohodu,
jejíž součástí bude právě dovozní
daň, třeba i přistoupit.
Aby americká ekonomika rostla
o více než pro ni slabých 1,5 až dvě
procenta ročně jako v posledních
letech, musí se rozšiřovat i počet
lidí v ní zaměstnaných. O imigrační
reformě se přitom mluví už třicet
let. Evropa určitě nebude tou částí
světa, na kterou by americká vláda
přímo mířila při omezování imigrace. Ale když se kácí les, létají u toho
třísky a ztížení cestování ještě nikdy
obchodu neprospělo.

Investují Albaform i Safetica
Kdo se bojí, nesmí do lesa, je sice
banální, ale stále pravdivé české
přísloví. Navíc jde stále o ten největší
les na světě, který každý rok přidá
kolem dvou procent dřeva. Je pozitivní, že každý rok se objeví jedna až
dvě české firmy, které sice poměrně
skromně, ale přesto v USA investují. Podle hrubých odhadů české
ambasády je v pobočkách českých
firem ve Spojených státech zaměstnáno kolem 500 lidí a každý rok se
toto číslo o něco zvětšuje. Češi totiž
Američanům práci určitě neberou,
naopak ji tady vytvářejí.
Úspěch výroby zdravotnického
vybavení, společnosti Linet, se už tak
nějak očekává. Ale činí se i další firmy. Česká zbrojovka dává v USA práci zhruba stovce lidí. Relativně málo
známý Albaform, který vyrábí díly
pro automobilový průmysl, bude mít
v USA po letošním rozšíření pěknou
sedmdesátku zaměstnanců. Hlídači
dat ze společnosti Safetica už mají
kolem deseti lidí ve třech státech.
Díky tvrdé práci firem a ekonomické diplomacii se USA v posledních
dvou letech staly nejdůležitějším českým exportním trhem mimo Evropu.
České firmy sem prodávají více zboží
a služeb než třeba do Ruska nebo Číny.

••• Forecasting Trump •••
During the US presidential
election campaign, Donald
Trump promised that his country
would take defensive measures
against the likes of Mexico and
China. These respective number
three and number one American
trading partners continue to reap
the benefits of jobs increasingly
being created beyond the shores
of the United States. Even so,

large US corporations, who
welcomed China’s entrance into
the World Trade Organisation,
continue to enjoy considerable
profits. And speaking of
organisations, after 23 years
NAFTA may well need updating
and amending. For example,
crucial clauses on electronic
data interchange (EDI) or trading
in energy are entirely lacking.

Mexico has begun to gently
open the doors to the idea of
renegotiating the deal.
In recent years, Czech companies
have enjoyed great success in
regards to establishing themselves
on the American market. According
to approximate Czech Embassy
estimates, around 500 people are
currently employed at US branches

of Czech firms – and each year this
number increases. Because Czechs
are certainly not “taking jobs
away” from Americans, and are in
fact creating them. The success of
medical equipment firm Linet is, by
now, taken as a given. But other
firms are also hard at work. For
example, the Česká zbrojovka (CZ)
firearms maker employs roughly
100 people in the US. With an

expansion under way
this year, the relatively little-known
Albaform, which manufactures
automobile industry components,
will employ 70 people in the US.
Data security firm Safetica already
employs around 10 people across
three US states. In recent years,
the US has become the most
important Czech export market
outside of the EU.
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MEXICKÁ
HRANICE.

Foto Reuters

Smlouva NAFTA,
která upravuje
obchodní vztahy
Kanady, USA
a Mexika, by
po 23 letech
některé úpravy
mohla snést.

Americký trh má ohromnou
přidanou hodnotu
Vladimír Bärtl, náměstek
ministra průmyslu a obchodu
Jak si stojíme? Spojené státy jsou
naší první exportní destinací mimo
EU a jsou na 12. místě, co se týče
obratu. Neměřme však náš obchod
pouze z pohledu zboží a služeb,
které překročí hranice. Je třeba se
na něj podívat z pohledu přidané hodnoty. Tady jsou USA zcela
klíčovou destinací hned za Německem a přibližně na stejné úrovni
s Francií a Itálií (podle metodologie
OECD/WTO TiVA). Do top 10 našeho
exportu před deseti lety patřilo sklo,

boty nebo dřevěné výrobky, dnes
to jsou letecké motory, mikroskopy
nebo další výrobky specializovaného
strojírenství. U obchodu se službami mezi ČR a USA je jeho struktura
mnohem sofistikovanější v porovnání s dalšími partnery (ICT, věda
a výzkum). Zjednodušeně řečeno, export do USA není z pohledu objemu
největší, ale z pohledu výdělku firem
velmi zajímavý.
V USA jsou úspěšná naše řešení
pro veřejnou dopravu (tramvaje, trolejbusy), strojírenství (zde se české
firmy částečně už podílejí na obnově
výroby v USA) nebo naše produkty
v leteckém sektoru či automobilovém průmyslu. Roste spolupráce
v IT oblasti, v biotechnologiích nebo

nanotechnologiích. České firmy
se stále více zajímají o americký
trh nikoliv jako o pouhou exportní
destinaci. V rozvaze řady firem se
USA stávají strategickou volbou
i vzhledem k nutnosti diverzifikovat
exportní portfolio. Dovoluji si tvrdit,
že americké firmy, a to v podobných
sektorech, stejně vnímají i český
trh. Za dobu existence samostatné
České republiky se USA staly pátým
největším zahraničním investorem,
největším investorem mimo EU.
A jak nyní dál? Většina česko-americké výměny stále probíhá
v rámci vnitropodnikového obchodu. Je pro nás výhodné, aby naše
firmy expandovaly na americký trh
samostatně a měly pro něj vlastní

strategii. Úspěšné příklady máme:
od zdravotnických lůžek, přes
výrobu pneumatik po automobilové součástky či obráběcí stroje. ČR
posílila ekonomický tým na zastoupeních v USA a bude i dále rozšiřovat
projekty a programy na podporu
českých firem (veletrhy, mise včetně
incomingu nebo podpora start-upů).
Doufám, že i když dohoda o volném
obchodu mezi EU a USA (TTIP) bude
nyní nějakou dobu uložena k ledu
(jak se vyjádřila eurokomisařka pro
obchod Cecilia Malmströmová), duch
dohody v americké administrativě
přesto převládne. Tedy že nebudou
vznikat nové bariéry a státy budou
spíše obchodní výměnu usnadňovat.
Na tom vydělají vždy obě strany.

USA a Česká republika jsou partneři
Martin Tlapa, náměstek
ministra zahraničních věcí
Americký prezident bývá označován
za nejmocnějšího člověka planety.
Není proto divu, že se po každé
výměně v Bílém domě vynořují
otázky, jaké budou příští čtyři roky.
Tím spíše, jde-li o Donalda Trumpa, který nastoupil do úřadu v tak
napjaté atmosféře a po kontroverzní
kampani.
První intuitivní odpověď zní
pozitivně. Žádný předchozí prezident nebyl tak dlouhodobě

a systematicky vystaven českému
vlivu, myšleno díky svým rodinným
vazbám. A obráceně - Česko republiku zase pojí s USA dlouhodobě
silné vztahy. Po roce 1989 jsou naším
nejvýznamnějším spojencem mimo
EU. Tato vazba je jednou z konstant
naší zahraniční politiky bez ohledu
na to, kdo sedí ve Strakově akademii
a v Bílém domě.
Mělo by to tak zůstat. Zájmy Česka
se s většinou dosud známých priorit
Trumpovy administrativy protínají včetně snahy o zlepšení vztahů
s Ruskem nebo zklidnění situace
na Blízkém východě. Společně
s USA a dalšími spojenci se podílíme
na kampani proti Islámskému státu.

Přispíváme jak po vojenské stránce,
tak při řešení související humanitární krize. Významnou roli hraje fakt,
že zastupujeme zájmy USA v Sýrii,
spolupracujeme na vojenských misích v Afghánistánu či v Kosovu.
Funguje nám to i ekonomicky.
Spojené státy jsou největším mimoevropským investorem v tuzemsku,
přinesly přes 200 kontraktů za více
než 160 miliard korun. V jejich
firmách tu pracuje téměř 40 tisíc
lidí. Do Ameriky vyvážíme více než
do Ruska a Číny, jde o 90 miliard
korun ročně. Zlepšila se úroveň
vyváženého zboží. Jde o produkty
s vyšší přidanou hodnotou, jako
jsou turbovrtulové motory, čerpa-

dla, léky nebo elektronové mikroskopy.
Díky investorům, jako jsou Honeywell nebo GE Aviation, se část
moderních technologií vyvíjí i u nás.
Snaha uspět na americkém trhu
vede ke zvýšení konkurenceschopnosti českých firem. Ministerstvo
zahraničních věcí tuto ekonomickou
součinnost soustavně podporuje.
Jedinou oblastí, kde se zatím kroky
nové administrativy s postoji ČR
rozcházejí, je obchodní politika. Obhajujeme princip volného obchodu,
kdežto Bílý dům klade důraz na zvýšený protekcionismus. Na bilaterálních obchodních vztazích, by se však
tento rozpor podepsat neměl.
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České start-upy
dobývají
Silicon Valley

V letech 2011 až 2014 posílala vládní
agentura CzechInvest české start-upy „na zkušenou“ do zahraničí.
Díky projektu CzechAccelerator
získalo 39 začínajících podniků
nové kontakty a partnery, motivace
a zkušenosti pro svůj další rozvoj
v podnikatelských inkubátorech.
Zamířily nejen do amerického
Silicon Valley a Bostonu, ale také
do Singapuru, Izraele a Švýcarska.
Vedle prostor v podnikatelských
inkubátorech a možnosti využívat
místní mentory, zkušené poradce
v oblasti obchodu, marketingu či
právní zástupce, měly firmy možnost účastnit se seminářů, konferencí, ochránit své produkty formou

patentů, ochranných známek či
užitných vzorů.
Náklady společností hradil projekt
CzechAccelerator financovaný
z Operačního programu Podnikání
a inovace v některých případech
z poloviny, v některých případech
i ze 100 procent. Celkem CzechAccelerator podpořil české start-upy částkou 15,3 milionu korun.

Setkali jsme se osobně
s byznysovým guru
Přínos projektu oceňuje například
Matouš Tlapák ze společnosti Corinth. Ta vyvinula aplikaci, která
je vizuální učební pomůckou se
zaměřením na výuku přírodních
věd na středních školách a gymnáziích. Díky více než tisícovce
interaktivních 3D modelů pomáhá
program studentům lépe si vizualizovat jinak obtížně představitelné koncepty. „Díky CzechAcceleratoru jsme se setkali se Stevem
Ballmerem z Microsoftu, což nám
otevřelo dveře k významným partnerstvím jak s Microsoftem, tak
i s dalšími předními hráči ve světě
technologií. Na základě zpětné
vazby z trhu jsme i upravili defini-

KOMUNITA. České začínající firmy získávají informace mimo jiné na portálu
CzechStartups.org.

Foto CzechInvest 4x

Díky CzechInvestu získaly
v zámoří cenné kontakty
české začínající firmy,
které vyvíjejí elektrický
skateboard nebo učební
aplikaci pro středoškoláky.
Podporu start-upů
CzechInvest letos dále
rozšiřuje.

setkání s legendou. Mluvili jsme dokonce se Stevem Ballmerem, pochvaluje si
Matouš Tlapák z firmy Corinth.
ci tehdejšího produktu a zaměření
na cílovou skupinu,“ uvádí Tlapák.
V podnikatelském inkubátoru
v Silicon Valley pobýval start-up
díky projektu Czech Accelerator
od září do prosince 2012.
Za moře se podívala také
společnost Presentigo. Ta vyvíjí
prodejní nástroj pomáhající
obchodníkům nabízet produkty
a služby interaktivním způsobem,
kombinací 3D vizualizace a infografiky, sběrem dat v průběhu
prezentace a propojením na cloud
a CRM systémy. Aktuálně pracuje i na využití virtuální reality.
V podnikatelském inkubátoru
v Silicon Valley pobýval start-up
díky CzechAcceleratoru od března do června 2014. „Měli jsme
možnost zažít atmosféru, kde se
zrodily největší technologické
firmy světa, účastnit se networkingových akcí a sbírat cenné
zkušenosti a kontakty. Bez podpory CzechInvestu bychom si cestu
v Silicon Valley hledali jen obtížně. Dnes máme v USA založenou
dceřinou společnost, zákazníky
a partnery,“ uvádí Adam Mrštík,
který je ve firmě zodpovědný
za celkový rozvoj obchodu.

Na začínající firmy čeká
142 milionů korun podpory
Své služby pro start-upy CzechInvest dále rozšiřuje. Provozuje portál
o české startupové scéně CzechStartups.org. Ten je první svého
druhu v České republice, spuštěn
byl na podzim 2015. Na jednom
místě sdružuje informace o české
startupové scéně včetně přehledu
nejdůležitějších událostí, novinek,
akcí, success stories, seznamu
inkubátorů, možností podpory,
investorů i začínajících firem. Dále
se podílí a je partnerem významných
startupových akcí v České republice
i v zahraničí a obecně podporuje
český startupový ekosystém.
Na původní CzechAccelerator nyní
CzechInvest navazuje komplexnějším portfoliem služeb. Začínající
české podnikatele bude provázet
od úplných začátků až po jednání
s možným investorem. Každá ze
čtyř aktivit pojmenovaných CzechStarter, CzechDemo, CzechAccelerator a CzechMatch se zaměří vždy
na konkrétní fázi rozvoje start-upu.
Veškeré podrobnosti o těchto aktivitách zájemci najdou na PodporaStartupu.cz. Celkem má CzechInvest

Speciál

|9|

Cesta k úspěchu
je dlážděna
neúspěchy
NA VELETRHu. Skupina začínajících podnikatelů se v lednu podívala na výstavu
CES v Las Vegas.
pro české začínající firmy připraveno více než 142 milionů korun.

Podnikatelé jeli na veletrhy
do Las Vegas či Londýna
V CzechStarteru vybrané start-upy
absolvují v Česku několikaměsíční
mentoringový a poradenský program zaměřený na rozvoj podnikatelské aktivity a komercionalizaci
produktu. Vybraným z nich bude
poté umožněno vycestovat na dvoutýdenní program do Silicon Valley,
kde načerpají zkušenosti a nahlédnou do podnikatelského ekosystému
vyspělého trhu.
CzechDemo posílá začínající
podniky na prestižní startupové
akce a veletrhy. Loni v prosinci se
první start-upy zúčastnily veletrhu
TechCrunch Disrupt v Londýně a letos v lednu veletrhu CES v Las Vegas.
V tomto roce čeká vybrané zájemce
TechCrunch Disrupt v New Yorku
a v San Francisku.
„Díky programu CzechDemo jsme
získali příležitost prezentovat se
na celosvětově uznávaných akcích,
a navíc jsme byli ušetřeni podstatné
operativy, co se organizace týče. Měli
jsme příležitost setkat se jak s koncovými klienty, tak s potenciálními
partnery i několika investory, se

kterými teď jednáme,“ říká Miroslav Peřina z firmy XTND. Ta vyrábí
designový elektrický skateboard
z ultralehkých materiálů.
Na veletrhy vyrazila také společnost OscarTech. „Účast na CES v Las
Vegas pro nás znamenala oficiální
spuštění aplikace Oscar Senior v anglicky mluvících zemích. Podařilo se
nám získat nejen spoustu kontaktů
na potenciální partnery, ale také cennou zpětnou vazbu,“ říká spoluzakladatel firmy Tomáš Posker. Oscar
Senior je aplikace pro tablety určená
pro seniory a pro ty, kdo nemají zkušenosti s počítačem, ale chtějí zůstat
v kontaktu s rodinou a přáteli. Jedná
se o jednoduché a bezpečné prostředí bez reklam, virů a nechtěných
upozornění.
Nový CzechAccelerator nabídne
účastníkům kancelářské prostory,
mentoring a poradenství v zahraničních podnikatelských inkubátorech.
Vydat se budou moci do Silicon Valley,
New Yorku, Singapuru a Londýna.
Setkávání start-upů s možnými
investory a obchodními partnery
pak zajistí CzechMatch. Vyspělejší
start-upy budou na akcích organizovaných přímo CzechInvestem
představovat své projekty a sjednávat
si schůzky s partnery, dodavateli či
zákazníky.

V Česku mají neúspěšní
podnikatelé bohužel pořád
negativní nálepku. V USA
je přitom pokračování
v byznysu navzdory
předchozím neúspěchům
považováno za zcela
normální, upozorňuje
Karel Kučera, generální
ředitel agentury
CzechInvest.

Proč si začínající podnikatelé zaslouží
podporu státu?

Protože mají mimořádný význam
pro každý stát. Začínající podnikatelé vytvářejí často kvalitní
pracovní místa, dále generují nové
produkty s vysokou přidanou hodnotou a inovace vyšších řádů. Tím
přispívají k hospodářskému růstu
a zvyšování konkurenceschopnosti
celé ekonomiky.

Mají Češi vůbec odvahu začínat
s podnikáním od nuly, přicházet s novými nápady, u kterých není jisté,
zda obstojí?

Odvaha je věc, která Čechům stále
trochu chybí. Souvisí to úzce s obavou z neúspěchu a způsobem, jak
nahlížíme na neúspěšné podnikatele. Ve Spojených státech je přitom
pokračování v podnikatelských
aktivitách navzdory předchozím
neúspěchům považováno za zcela
normální, neúspěch kredit podnikatele nijak nesnižuje. V Česku mají
neúspěšní podnikatelé bohužel
negativní nálepku. Proto je naše
agentura partnerem akcí FuckUpNights, kde úspěšní lidé hovoří
otevřeně o svých neúspěších.

Jsou české podnikatelské nápady
schopné konkurovat mezinárodně?
Jsou v Silicon Valley vůbec vidět?

O RESTARTECH. Neúspěch kredit
podnikatele nijak nesnižuje, říká Karel
Kučera.

Jsem naprosto přesvědčen, že české
start-upy jsou globálně konkurenceschopné. Některým z těch, co
prošly naším programem Czech
Accelerator, se podařilo prorazit
i v tak náročném prostředí, jakým
je Silicon Valley, a úspěšně se etablovaly na americkém trhu.

••• Czech start-ups conquering Silicon Valley •••
Thanks to the CzechInvest
agency, Czech start-up firms
that make everything from
electric skateboards to student
education apps have been able
to gain numerous valuable
contacts. Such support for
start-ups, courtesy of the
CzechInvest agency, will be
further expanded this year.

CzechStarter offers select startups a course lasting several
months focused on developing
entrepreneurial skills. Select
graduates are then offered the
chance to take a two-week trip
to Silicon Valley.
Meanwhile, the CzechDemo
programme sends emerging firms

to prestigious start-up events and
business fairs. Last December,
the first such start-ups partook
in the TechCrunch Disrupt fair
in London. Then in January
they attended the CES fair in
Las Vegas. This year will also
see select participants sent to
TechCrunch Disrupt in New York
and San Francisco.

Additionally, the new project
CzechAccelerator offers
participants office space,
mentoring, and consulting
across various foreign-businessincubating environments. The
programme will send promising
entrepreneurs to Silicon Valley,
New York, Singapore and
London.

Meetings between
start-ups and potential investors
and business partners are
covered via the programme
CzechMatch. More developed
start-ups will also be able to
present their projects and interact
with potential partners, suppliers
and customers at events directly
organised by CzechInvest.
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Symbol nad symbolem.

Foto Egap

Vrtulník Sikorsky s českým
motorem od Aero Vodochody
přelétá nad New Yorkem.

Za moře putují letadla
a díly za pět miliard
Ve Spojených státech
prochází certifikací
letoun z Kunovic L410 NG.
Na tamější trh například
směřovaly i letecké motory
H80 vyrobené v pražských
Letňanech.
Anna Uljačenková
Spojené státy jsou v leteckém
byznysu pro Česko významným
obchodním partnerem. Do USA loni
české firmy vyvezly letadla, motory
a součástky za více než pět miliard
korun. Již dříve tam také státní
pojišťovací společnost EGAP a banka
ČEB pomohli Aeru Vodochody získat
významnou referenci. V roce 2007
podpořily kontrakt na dodávku
vrtulníků typu S-76 pro amerického
výrobce Sikorsky Aicraft Corporation. „Aero bylo v tu dobu v přelomovém období. Poté, co v roce 2004 ze
společnosti odešel po neúspěšném
několikaletém působení americký
Boeing, a po přechodném období,
kdy vlastnictví přešlo na český stát,
firmu v roce 2006 získal nový strategický partner: Česko-slovenská finanční skupina Penta. Pro komerční
banky bylo tehdy Aero příliš rizikové
sousto, proto byla velmi důležitá
úloha EGAP, který se společně s ČEB
ujal pojištění, respektive financování
pracovního kapitálu,“ upřesňuje
Petr Martásek z obchodního úseku
EGAP. Pojišťování od roku 2007

Vývoz letadel a dílů z ČR do USA
(v roce 2016 v milionech korun)
Motory a jejich díly

3640

Letadla a součástky

1575

Navigační systémy


39

tedy po 46 letech prvního vzletu
stroje L410. Na jeho vývoji firma
pracovala pět let a nyní L410 NG prochází procesem certifikací na americkém trhu. Inovovaný letoun kunovického výrobce typu L410 UVP-E20
již získal certifikaci u amerického
leteckého úřadu FAA v roce 2015.

Pramen předběžná statistika MPO

pokračovalo úspěšně víc než šest let
a za tu dobu byla pojištěna výroba
169 kusů vrtulníků. V roce 2013 se
Aero dostalo již do stabilní finanční
situace a financování programu
vrtulníků převzaly komerční banky
už bez EGAP. Celkem do roku 2015
dodalo Aero více než 380 vrtulníků
S-76. Firma je také velkým hráčem
v dodávkách leteckých dílů.

Certifikát pro letoun z Kunovic
Pýchou českého letectví je kunovická firma Aicraft Industries. Navazuje
na tradici letecké výroby společnosti
LET Kunovice. Úspěchem Aircraftu
byl například obchod v Nepálu. Stroj
L 410 tam létá na pravidelné lince
a přistává na letišti Lukla, které je
jedno z nejnebezpečnějších na světě.
I za touto zakázkou stojí EGAP, který
dodávku do Nepálu pojistil. Stroje
L 410 mají rádi i v ČEB, pomáhají
s financováním jejich vývozu.
Významným mezníkem pro český
letecký průmysl byla premiéra
nového typu legendárního letadla
označovaná jako 410 NG, které byl
v Kunovicích představen předloni,

Jihostroj dodává filtry a čerpadla
Na tradici výroby navazuje také
výrobce cvičných a akrobatických
letounů v Otrokovicích. V současnosti tam je vyvíjen pod označením
Zlín 242 dvoumístný akrobatický
letoun, používaný pro výcvik v armádách celého světa. Mezi poslední
významné zakázky patřila dodávka devíti letadel pro bolivijskou
armádu.
Mezi kapitány tuzemské výroby
leteckých motorů patří Honeywell
Aerospace Olomouc a GE Aviation
Czech. Díly do leteckých motorů
vyrábí například i Česká Zbrojovka. „Aktuálně spolupracujeme
se společností GE Aviation, které
dodáváme kompletní převodovky
pro turbovrtulové letecké motory
H80,“ upřesnil generální ředitel
České Zbrojovky Lubomír Kovařík.
Jednotlivé díly pro letecké motory dodává také Jihostroj, česká
strojírenská firma z tradicí od roku
1919. Pro letectví vyrábí třeba o filtry motoru, či palivová čerpadla.
Dodávky firmy pro americký trh se
vyčíslují v řádech desítek milionů
korun. Jihostroj dodává jak pro

GE Avition, tak přímým zákazníkům v USA.
První brněnská strojírna Velká
Bíteš vyrábí součástky do letadel
skoro 50 let. Jedná se o pomocné
energetické jednotky, které slouží
pro nastartování letadla a klimatizační systémy. Také vyrábí turbínové
a turbovrtulové motory pro malé
pilotované i nepilotované letouny
a vrtulníky. Největší odbytiště společnosti jsou země EU, Rusko a Čína.
Firma se chce ale více etablovat
i na trhu USA, prostřednictvím zastupitelské kanceláře PBS Aerospace
Inc. v Atlantě.

Vývoz ulehčila dohoda s US Exim
Snažší spolupráci mezi českými
a americkými exportéry na trzích
třetích zemí umožnila reciproční
smlouva podepsaná mezi pojišťovnou EGAP a americkou Export
Import Bank (US Exim). Prvním
projektem, při němž se smlouva
pilotně využila, byl právě vývoz
leteckých motorů GE Aviation Czech.
„Závod z pražských Letňan dodal
americké společnosti Thrush celkem
osm nových leteckých motorů H80,
které byly kompletně vyvinuty a vyrobeny v Česku,“ říká ředitel EGAP
Jan Procházka. Společnost Trush Co
následně vyvezla letouny vybavené
motorem H80 do Brazílie a Uruguaye. Uzavřeno je osm pojistných
smluv v hodnotě přes 65 milionu
korun, 6 letounů šlo pro koncové
zákazníky v Brazílii, dva do Uruguaye. EGAP také podpořil export
16 turbovrtulových motorů od GE
Aviation Czech na Mauritius.
Co se týče netradičních českých
letadel (typu L 39, L 159 a L 410),
pojistil EGAP předexportní úvěr
na výrobu malých sportovních letadel Sport Cruiser z dílny úspěšného
mladého kunovického výrobce – společnosti Czech Sport Aicraft. Celkově
se do USA vyvezlo po roce 2010 více
než 200 těchto letadel. Historicky
EGAP pojistil český vývoz leteckého
průmyslu za 26, 5 miliard korun.

••• aircrafts •••
XXXXX
The L410 NG airplane, made in
Kunovice, is currently undergoing
certification in the US. Czech-made
aircraft components have also been
sold on the American market, including
H80 aircraft motors built in Prague’s
Letňany district.

Speciál

| 11 |

Čeští zbrojaři dobývají svět
Zbrojnímu průmyslu se v posledních letech daří nejlépe
od studené války. Poté, co zbrojaři prošli strastmi 90. let,
se tuzemští výrobci vracejí na světové trhy. Léta útlumu
způsobila tehdejší politika, která prosazovala, že se zbraně
vyvážet nebudou. Zatímco ve 30. letech patřilo Česko mezi
největší vývozce zbraní na světě, o šest dekád později
obsadili trhy konkurenti. V posledních letech ale Češi
vracejí na scénu a opět získávají zahraniční trhy. Ztracené
pozice jim vracejí především sofistikované zbrojní
technologie s vysokou přidanou hodnotou. Prezidenta
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří
Hynek připomíná, že došlo také k významné změně
v teritoriální struktuře českého exportu - výrazně narostl
vývoz do USA a EU.
procenta vybavení americké armády
je pořizováno v zahraničí, a to pouze
Předloňskému rekordnímu exportu
ze zemí, které mají se Spojenými
obranného průmyslu výrazně pomohl
státy speciální dohodu o vzájemném
export do Ameriky. Jaká jsou předběž- obstarávání vojenského materiálu.
ná čísla loňské bilance?
Tu Česká republika má. Naší konkuZahraniční export s vojenským marenční výhodou je pružnost a schopteriálem roku 2016 byl opět rekordní. nost rychle reagovat na požadavky
Překročil 18 miliard korun a oproti
americké strany.
předchozímu roku byl o více než
Jaké české obchody nejvíce reprezenpětinu vyšší. Ruku v ruce s tím rostl
tuji značku Made in Czech Republic?
export do USA. Přesná čísla budou
O většině obchodů do USA nemůžeznámá teprve v polovině letošního
me sdělovat podrobnosti. Pentagon
roku, ale vypadá to, že se vývoz
má velmi přísnou politiku v oblasti
do USA bude na celkovém objemu
bezpečnosti, kam patří dodávky
významně podílet. V roce 2015 byly
USA druhou exportně nejúspěšnější vojenského materiálu. Jednání
o vojenských kontraktech začínají
zemí s osmiprocentním podílem
podpisem smlouvy o mlčenlivosna souhrnném exportu.
ti, o obchodech nelze veřejnost
Jaká je tamní poptávka?
informovat. Jedním z konkrétních
Obrovská. Nicméně platí, že pro zaobchodů, o kterém se přesto mohu
hraniční firmy je velmi těžké na tom- zmínit, jsou dodávky podzvukových
to trhu uspět. Nákup vojenských
bitevníků L159 pro americkou firmu
technologií je striktně řízen pomoci
Draken. Ta se specializuje na výcvik
federálních pravidel DFARS (Defenjednotek amerických leteckých sil,
se Federal Acquisition Regulation
námořnictva i námořní pěchoty.
Supplement), která se dají definovat Naše letadla pomáhají zvýšit vycvislovy „kupuj z USA“. Jen asi dvě
čenost amerických ozbrojených sil.

Kolik připadá na letadla a zbraně?

Zhruba 80 procent našeho exportu
do USA v roce 2015 tvořila letecká
technika. Obdobný podíl očekáváme
v roce 2016. Kromě dalších kusů L159
směřovala do USA řada komponent
pro zbrojní program amerických
leteckých výrobců Boeing a Sikorsky. To, že je firma Aero Vodochody
certifikována pro americké vojenské
programy, svědčí o vysoké kvalitě
celého českého leteckého průmyslu.
Ale do USA začínají směřovat i české
dodávky nově vznikajících technologií. Jako příklad uvedu technologie
ochrany proti dronům. V oblasti ručních palných zbraní dodává Česká
zbrojovka Uherský Brod hlavně pro
americký civilní trh.

Foto Česká zbrojovka

Anna Uljačenková

••• Export of arms •••
XXXXX
Record sales were achieved by
the Czech arms industry last year,
according to Jiří Hynek, president
of the Czech Defence and Security
Industry Association (AOBP). Sales
were up by 20 percent on the previous
year, and had a value of more than
CZK 18bn. In 2015, the United States
was the second most important export
destination for manufactured arms,
representing eight percent of sales.
Aerospace technology accounted
for around 80 percent of US exports.
Asides from further L159 units,
numerous components for airplane
manufacturers Boeing and Sikorsky
were exported to the US.

Kteří výrobci jsou tahouny a jaká jsou
jejich klíčová odbytiště?

V oblasti vojenské letecké techniky
jsou nejvýznamnějším hráči Aero
Vodochody a LOM Praha. V současné
době patří mezi největší obchodní
partnery Irák a USA. Očekávám, že
s uvedením na trh nového produktu,
kterým je L39 NG, se výrazným způsobem navýší objem exportu, stejně
jako počet teritorií, do kterých se
bude tento technicky velmi povedený letoun vyvážet.

Co brání a co naopak prospívá vzájemnému obchodu s USA?

Největší bariérou je americký
protekcionismus, který náš export
do USA velmi omezuje. Nikdo si
neumí chránit vlastní trh před
dovozy tak, jako Spojené státy. Když
Američané něco dovezou, tak pouze
v rámci vlastních národních zájmů.
Zde bychom se mohli hodně učit.
Obchodu prospívá platná mezivládní dohoda o vzájemném obstarávání
zakázek, o jejímž prodloužení se
právě jedná.

Na křídlech České exportní banky
Česká exportní banka (ČEB) dodává
komplexní finanční řešení pro potřeby leteckého průmyslu. V tomto segmentu má unikátní postavení a řadu
zkušeností z úspěšných projektů
v objemu přesahujícím 28 miliard
korun. Předseda vlády Bohuslav Sobotka 31. března v areálu Aera Vodochody v Odolene Vodě zdůraznil, že
kabinet české letectví podporuje,
a to zejména prostřednictvím ČEB
a EGAP. „Česká republika je průmyslová země a chce zůstat průmyslovou zemí,« prohlásil premiér.

Se společností Aero Vodochody
spolupracuje ČEB od roku 2007, kdy
pomáhala exportu civilních vrtulníků Sikorski S76 do USA. Dále banka
spolupracovala na projektu vývoje
a výroby křídla letounu BombardierCSeries. Mezi aktuální případy
patří úvěrování částí letounu KC390 pro brazilskou společnost Embraer. Na slavnostním představení
letounu L-159, jehož vývoz do Iráku
zafinancovala ČEB, generální ředitel banky Karel Bureš uvedl: „ČEB
maximálně spolupracuje s leteckým

odvětvím, neboť jde o obor s velmi vysokou přidanou hodnotou
a silným důrazem na inovace, což
zvyšuje prestiž České republiky
ve světě.“
Česká exportní banka napomáhá vývozu tuzemských firem
do zahraničí v celé řadě oborů.
Mezi ně patří letecký průmysl, který je velmi perspektivní a zároveň
zažívá nebývalý rozvoj. Ve finálních výrobcích se odráží vysoká
přidaná hodnota a unikátní české
znalosti a dovednosti. Předností

spolupráce s Českou exportní bankou v oblasti leteckého průmyslu
je individuální přístup ke klientovi
a obchodnímu případu, pružnost
financování pro konkrétní obchody a znalosti nejnáročnějších zemí
mimo EU.
ČEB poskytuje záruky nebo financování výroby pro vývoz, ať už jde
o části nebo kompletní letouny, montáže celků, technologie pro letecký
průmysl a investice do vývoje leteckých komponentů nebo jednotlivých
částí letounů. /red/
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GE Aviation udělá z Česka
výrobce špičkových motorů
GE Avation Czech v číslech
500

nových pracovních příležitostí vysoce
kvalifikovaná práce

2022

plánované zahájení výroby

400

ATP motorů bude vyrobeno každý rok

5

států na světě vyvíjí, vyrábí a vyváží
letecké motory, ČR je jedním z nich

návaznosti na současný, už vybudovaný, ekosystém dodavatelů a stávající infrastrukturu. Předpokládáme,
že finální výběr oznámíme ve druhé
polovině roku. Mohu ale prozradit,
že hledáme v okolí Prahy.

Je reálné rozjet výrobu do pěti let?

Celý projekt je velice ambiciózní, což se týká i časového plánu.
Počítáme s tím, že plán naplníme.
Základní kámen nové centrály by
měl být položen v roce 2018.

Foto GE Aviation Czech

Co se vlastně bude v ČR vyrábět?

Společnost General Electric, divize GE Aviation,
působí v tuzemsku už od roku 2007. „Kompletně jsme
zmodernizovali výrobu společnosti Walter Engines,
a na základě tradičního motoru Walter M601 jsme vyvinuli
novou produktovou řadu H. Tím jsme vstoupili na trh
a získali cenné zkušenosti a mohli expandovat. Výsledkem
je podpis smlouvy s vládou ČR z loňského října a vývoj
úplně nového motoru Advanced Turboprop, který je
dvakrát silnější než motor předchozí řady H,” říká prezident
a výkonný ředitel GE Aviation Czech, Norman E. Baker III.
Igor Záruba
Investiční smlouva o výstavbě nové
centrály turbovrtulových motorů GE
v ČR byla podepsána loni v říjnu, mluvit
se o ní začalo zkraje roku 2016. Kolik
vlastně zabrala příprava vstupu GE
Aviation do Česka?

Projekt, který odstartoval podpisem
smlouvy s vládou na podzim 2016,

není první aktivitou společnosti
General Electric, divize GE Aviation, v České republice. Působíme
zde již od roku 2007 – naším cílem
bylo vstoupit na rychle rostoucí
trh turbovrtulových motorů pro
malá letadla. Hledali jsme vhodné
podmínky a našli jsme je v Česku.
Kompletně jsme zmodernizovali
výrobu společnosti Walter Engines,

a na základě tradičního motoru
Walter M601 jsme vyvinuli novou
produktovou řadu H: celkem jsme
do tohoto projektu investovali více
než 100 miliónů dolarů. Tím jsme
vstoupili na trh a získali cenné
zkušenosti a mohli expandovat.
A výsledek je nakonec právě podpis
zmíněné smlouvy a vývoj úplně nového motoru Advanced Turboprop
(ATP), který je dvakrát silnější než
motor předchozí řady H. S výkonem
1240 koňských sil na hřídeli sníží
spotřebu až o dvacet procent a zvýší
výkon za letu o deset procent oproti
konkurenčním výrobkům.

Společnost GE Aviation se zavázala
rozjet výrobu do roku 2022. Ve zprávě,
kterou vydala vláda, není uvedeno kde
– můžete to sdělit?

Momentálně intenzivně pracujeme
na výběru lokality. Nová centrála
pro vývoj a výrobu musí být v dobré

Nejmodernější turbovrtulový motor
pro obchodní a všeobecné letectví.
Je třeba zdůraznit, že se jedná o unikátní projekt a velký přínos pro
český letecký průmysl. Používáme
nejmodernější technologie – motor,
který tu vyvíjíme a budeme vyrábět,
bude obsahovat 35 procent dílů
vyrobených aditivními výrobními
postupy, tedy takzvaným 3D tiskem.
855 dílů redukujeme pouze na 12!
To je v letectví revoluční novinka.

Kdo bude hlavním odběratelem nových
typů moderních leteckých motorů,
máte představu, kolik výroby bude
směřovat na ten či onen trh?
Motor vyrábíme na míru zcela
novému letounu Cessna Denali
od společnosti Textron Aviation.
Jedná se o letadlo, které je ve své
třídě rovněž revoluční – nabídne
nejnovější avioniku a luxusní interiér. Bude se používat k obchodním
účelům a přepravě na vzdálenosti
do 3000 km. Maximální letová rychlost letounu je 519 km/hod.

Počítá se se vznikem centra pro vývoj,
testování a výrobu turbovrtulových
motorů, kde bude a kdo v něm bude
pracovat?

Ano, na nové lokalitě najdete vše dohromady – od vývoje přes testování
právě po výrobu a servis. Navazujeme
na produkci v pražských Letňanech,

Speciál
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Vizualizace GE Aviation Czech 2x

Srdce pro
Cessnu.
Nový turbovrtulový motor
GE Advanced
Turboprop bude
pohánět letouny
budoucnosti
Cessna Denali.
kde v současnosti zajišťujeme všechny tyto úkony pro turbovrtulové motory GE řady H. ATP projekt vytvoří
celkem 500 pracovních příležitostí.
150 zaměstnanců jsme již loni nabrali, většinu do oddělení vývoje a technologie. Letos plánujeme zaměstnat
130 osob, zejména do oddělení výroby, to u nás znamená kvalifikované
pracovníky včetně vysoce specializovaných pozic, jako jsou testovací
a certifikační inženýři. Zároveň zde
budeme i nadále investovat do vývoje
nových technologií, použitelných
v letectví a kosmonautice.

Příslibem je i vytvoření 500 nových
pracovních míst. Jaký by měl být zhruba poměr českých pracovníků?

Práce v letectví vyžaduje vysokou
expertní znalost. Obsadit
500 pracovních míst včetně specializovaných odborníků pouze českými pracovníky není jednoduché.
Primárně se pokoušíme hledat české
zaměstnance, nicméně tam, kde to
není možné, cílíme i na pracovní
trh Evropy, případně celého světa.
V současné době je v GE Aviation
Czech zastoupeno 17 národností a v minulém roce třicet
procent náboru do oddělení
vývoje představovali
cizinci.

Jakou máte zkušenost s českým trhem
práce – mnoho firem
si stěžuje ne nedostatek dostatečně kvalifikovaného personálu…

To můžeme potvrdit, i my čelíme
dané situaci na lokálním trhu
práce. Nicméně těžíme z toho, že
můžeme kandidátům nabídnout
zajímavou práci v letectví, která postihuje celý životní cyklus leteckého motoru: Od vývoje, přes výrobu
komponentů po montáž a zkušebny,
a to jak pro motory nové, tak pro
generální opravy a servis. Dále
můžeme nabídnout vysoce konkurenční benefity a firemní kulturu,
stejně jako atraktivní lokalitu
Prahy a stabilitu globálně působící
americké firmy. Nespoléháme jen
na boj o už hotové lidi – naopak se
podílíme na výchově talentů a zaměřujeme se na efektivní přenos
znalostí. V roce 2015 jsme podepsali
memorandum o spolupráci s místní
ČVUT, čímž jsme ještě více zintenzivnili naši spolupráci se školami.
Naši odborníci spolupracují s profesory a studenty ČVUT a mentorují diplomové práce. Pět procent

našich zaměstnanců představují
absolventi, velkou část z nich tvoří
studenti a studentky ČVUT. Takto
vysokého čísla se nám daří dosáhnout díky extrémní flexibilitě
pracovní doby.

Projekt vstupu GE Aviation označuje
většina expertů za projekt s vysokou
přidanou hodnotou – v čem ji vidíte vy
sami?

Česká republika se stává jedním
z pěti států na celém světě, které jsou schopny vyvíjet, vyrábět
a exportovat letecké motory. Už to je
ohromná devíza. Zároveň se ČR stala
centrálou pro turbovrtulové motory
GE včetně motoru ATP obsahující
nejmodernější technologie – 35 procent dílů bude vyráběných metodou
3D tisku. A v neposlední řadě bude
projekt ohromnou příležitostí pro
chytré a šikovné místní lidi, kterým
projekt přinese unikátní zkušenosti
a otevře dveře do světa.

Premiant
Advanced
Turboprop.
Tento motor je je
dvakrát silnější
než motor
předchozí řady
H. S výkonem
1 240 koňských
sil na hřídeli sníží
spotřebu až o dvacet procent
a zvýší výkon za letu o deset
procent oproti konkurenčním
výrobkům.

Norman Ernest
Baker III
Vystudoval strojírenství
a letecké technologie
na texaské univerzitě
LeTourneau
a také manažerský
program na univerzitě
Friends v americkém Kansasu.
Má neocenitelné zkušenosti na poli
projektového řízení a obchodního
a všeobecného letectví. Některé
z nich načerpal, už když pracoval
jako obchodní pilot a letový
instruktor. 14 let pracoval v Cessna
Aircraft Company na nejrůznějších
pozicích, od manažera produktové
řady, po vedoucí pozice v oblasti
vývoje, prodeje, marketingu
a služeb zákazníkům.
V roce 2010 začal pracovat v GE
jako ředitel divize GE Aviation
Systems. Na této pozici zodpovídal
za globální správu dat dopravních
produktů a služeb. O tři roky později
se stal prezidentem v Taleris JV,
dceřiné společnosti GE Aviation
a Accenture. Taleris JV poskytovala
leteckým dopravcům z celého světa
služby zaměřené na předvídání
a předcházení provozním poruchám.
Od října 2015 je Norman Baker
prezidentem a jednatelem v GE
Aviation Czech. Zodpovídá za divizi
turbovrtulových motorů v rámci
GE Business and General Aviation
(Obchodní a všeobecné letectví).
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Zbrojovka z Moravy
zaujala lovce i federály
dodávkách pistolí do Peru, kde je
naším partnerem státní společnost,
která hotové zbraně nabízí místním
ozbrojeným složkám. Obdobný
model rozjíždíme i v Egyptě, kde se
však jedná nejenom o pistole, ale
i o útočné pušky.

Ve Spojených státech působí v Kansasu vaše dceřiná společnost. Můžete ji
představit?

Společnost CZ-USA vznikla v roce
1997 s hlavním cílem zajišťovat
distribuci výrobků České zbrojovky
a.s. na trhu Spojených států, který
patří k nejvýznamnějším na světě.
Z hlediska prodeje zbraní jsou USA
země zaslíbená, bez ohledu na dílčí
výkyvy. Je ale třeba dodržovat
mnoho různých předpisů a brát
v potaz specifické požadavky zákazníků. Tohle všechno naše dceřiná
společnost CZ-USA zvládá. Díky ní
má dnes značka CZ na severoamerickém trhu skvělý zvuk a tomu
také odpovídá stále větší podíl naší
„dcery“ na počtu zbraní prodaných
ve Spojených státech.

Foto Michael Tomeš

Daří se pořád dovoz českých výrobků?

Podnik z Uherského Brodu dováží do USA stále více zbraní,
od roku 2005 vlastní značku Dan Wesson. Letos chce
zaujmout projekty pro federální ozbrojené složky. „Je tam
podmínka, že fabrika musí minimálně 51 procent dané
zbraně vyrábět na americkém území. Připravujeme proto
projekt, kdy by se naše pistole, útočné pušky a samopaly
vyráběly pod naší hlavičkou v USA,“ říká dlouholetý
generální ředitel podniku Lubomír Kovařík.
Igor Záruba
Vaší továrně se říkávalo „jednomílová“, mimo jiné proto, že už nemá
v Uherském Brodě kam růst. Jak jste
na tom nyní?

Označení „jednomílová“ odkazovalo na délku hlavního areálu
naší společnosti na jihozápadním
okraji města Uherský Brod, která

pro podnik představovala omezení
v dobách starších technologií. Dnes
jsme v tomto ohledu úplně jinde.
Zejména v posledních deseti letech
jsme radikálně zmodernizovali
naše výrobní zařízení, nejnovější
multifunkční CNC soustružnicko-frézovací centra a robotická hnízda
zabírají poměrně malou plochu,
a přitom jsme díky nim zásadním

způsobem zvýšili výrobní kapacitu
při současném posunu na podstatně
vyšší úroveň kvality.

Co vyrábíte a kde?

Zbraně pro ozbrojené složky, pro
sportovce a lovce a pro sebeobranu.
V dceřiné firmě v Brně produkujeme lovecké a sportovní zbraně.
V roce 2014 jsme otevřeli v Novákách v Trenčínském kraji společný
podnik CZ–Slovensko, který vyrábí
některé komponenty našich zbraní.
Kromě toho jsme v reakci na stále
častější požadavky našich zahraničních zákazníků rozběhli hned
několik projektů tzv. technologického transferu, při němž se výroba
a montáž částečně přesouvají
do státu, který pak zbraně kupuje.
Takto postupujeme například při

Ne tak docela. V únoru 2005 jsme
prostřednictvím dceřiné společnosti CZ-USA získali stoprocentní
kontrolu nad známým americkým
výrobcem krátkých palných zbraní
společností Dan Wesson. Tu mimochodem v roce 1968 zřídil pravnuk
spoluzakladatele slavné americké
zbrojovky Smith & Wesson. Nákup
se týkal jak samotné značky, tak
kompletních výrobních kapacit
a hmotného majetku. Za období
od vstupu do Dan Wesson jsme
posílili prestiž této značky a postupně se daří zvyšovat prodeje této
americké akvizice.
K tomu je třeba připočítat ladičské aktivity společnosti CZ-USA,
která zbraně CZ různým způsobem
upravuje, a nejnověji také výrobně-montážní kooperaci při dodávkách
samonabíjecích modelů SCORPION
EVO 3 a CZ 805 BREN.

Jak dlouho trvaly úvahy vstoupit
na americký trh a kolik času zabralo
zřízení tamní pobočky?

Česká zbrojovka se ve Spojených
státech snažila prosadit už před
rokem 1989, dovoz palných zbraní
z východního bloku, což ale zásad-
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Lubomír
Kovařík (46)

ním způsobem omezoval americký
zákon z roku 1968. Toto embargo
se podařilo zrušit až na jaře 1991.
Vzápětí začala první etapa našeho
průniku na trh USA.
Nejprve se vyzkoušela spolupráce
s vybranou americkou obchodní
firmou, které byla na určitou dobu
svěřena do role výhradního dovozce zbraní CZ s úkolem pokrýt území
celých USA. Výsledky ale zaostávaly za očekáváním, a tak se Česká
zbrojovka a.s. v roce 1996 po vzoru
jiných významných evropských
zbrojních výrobců rozhodla založit
přímo ve Spojených státech vlastní
dceřinou společnost.
Začátky CZ-USA nebyly jednoduché. Hledalo se vhodné sídlo,
schopný management, správná
strategie. Zhruba po roce se však
podařilo nastavit správný kurz
a naše „dcera“ začala generovat
stále zajímavější zisky.

V čem Amerika předčila a naopak zklamala vaše očekávání?

V době, kdy jsem do čela České
zbrojovky a.s. nastoupil, už byla CZ-USA dávno stabilizovaná a v jejím
čele stáli lidé, kteří velmi dobře
věděli, co dělají. Rezervy dlouhodobě vnímám asi jen v tom, že se nám

Foto Česká zbrojovka

Oficiálně převzal
řízení společnosti
v červnu 2006. Přišel
ze společnosti Mavel,
kde zastával pozici Chief
Executive Office. Má za sebou
bohatou manažerskou praxi a více
než desetileté zkušenosti z řídících
pozic. Předtím působil jako generální
ředitel ve společnostech ELTODO EG
a také ve firmě ŠKODA PRAHA,. Svou
profesní kariéru však začínal jako pilot
vojenských nadzvukových a dopravních
letounů.
Vystudoval Vojenskou vysokou leteckou
školu, dále absolvoval řadu odborných
školení a v roce 2000 získal titul MBA
na Masarykově ústavu ČVUT. Hovoří
anglicky a německy.

dosud nepodařilo výrazněji prosadit
v segmentu ozbrojených složek. Ale
na tom právě intenzivně pracujeme.
Co mě příjemně překvapilo, bylo
třeba velmi dobré přijetí výhradně
samonabíjecí verze našeho samopalu CZ SCORPION EVO 3, která se
ve své kategorii stala bestsellerem.
Aktuálně ve Spojených státech zaznamenáváme skvělé ohlasy na naši
horkou novinku, pistoli CZ P-10 C.
To potěší.

Kdo jsou tamní hlavní odběratelé?

Drtivá většina zbraní, které do USA
vyvážíme, je zatím určena pro
civilní trh, pro lovce, myslivce,
hobby a pro osobní ochranu. Letos
rozjíždíme dva projekty, které
by měly vést k tomu, že budeme
schopni nabídnout naše zbraně

federálním ozbrojeným složkám.
Je tam podmínka, že fabrika musí
minimálně 51 procent dané zbraně
vyrábět na americkém území. Proto
s našimi experty připravujeme projekt, kdy by se naše pistole, útočné
pušky a samopaly vyráběly pod naší
hlavičkou v USA.

V Česku má zbrojní průkaz na 300
tisíc lidí a platí u nás legislativa, které
je svou kombinací přísnosti a vstřícnosti vůči zákonům dbalým občanům
mnohými považována za jednu z nejlepších na světě. Nicméně Evropský
parlament chce držení zbraní v EU
včetně ČR omezit. Můžete se k tomu
vyjádřit?
Vývoj kolem směrnice, proti níž se
postavila česká vláda i obě komory
našeho parlamentu, pozorně sledu-

jeme. Je jasné, že omezení obsažená
ve směrnici se budou týkat i našich
zbraní. Výhodou naší společnosti
je velká šíře sortimentu loveckých
a sportovních zbraní. Takže pokud
by došlo na nejhorší, maximálně
bychom posílili výrobu neembargovaných zbraní a zároveň bychom
hledali jiné možnosti využití našich
výrobních kapacit. Jednoduché by to
ovšem nebylo.
Osobně tuto směrnici vnímám
jako bezúčelnou a dokonce nebezpečnou. Jejím cílem má být snížení
hrozby teroristických útoků, jenže
směrnice neřeší hlavní problém
v podobě nelegálního dovozu zbraní
a namísto toho jen naprosto nesmyslně omezuje bezúhonné držitele
zbrojních průkazů.

Celý rozhovor čtěte na E15.cz

••• Česká Zbrojovka makes inroads with arms sales •••
The US branch of firearms
manufacturer Česká Zbrojovka
(CZ) was founded back in 1997. The
company has had to pay heed to
a variety of American regulations as
well as to the specific demands of
customers. In 2005, the firm gained
100-percent control of well-known
local handgun manufacturer Dan

Wesson. The purchase comprised
of both the brand itself and the
sum of the company’s production
capacities and property assets.
Among the pleasant surprises for
CZ when it came to doing business
in the US was the very positive
reception to its semi-automatic

version of the CZ SCORPION EVO
3 submachine gun, which became
a bestseller in its category.
Presently, the firm is enjoying
strong sales in the US of its latest
CZ P-10 C pistol.
Currently the vast majority of
weapons sold by CZ in the US are

for the civilian market, meaning
they are going to hunters, rangers,
those pursuing hobbies, and
those requiring personal defence.
However, this year the firm is
launching two projects which will
enable it to also offer weapons
to armed federal authorities.
A condition of this is that the

requisite factory must
produce at least 51-percent of
each weapon on US soil. Which is
why CZ is teaming up with local
experts to formulate a project in
which Czech pistols, assault rifles,
and submachine guns would be
produced directly in the United
States.
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Češi vyvezli
turbíny, IT
a tramvaje
Anna Uljačenková

ve městě Cleveland ve státě Ohio.
Fermat o této zkušenosti uvádí:
„Česká exportní banka v tomto
náročném procesu reprezentovala
nejen roli bankovního domu, ale především se stala zásadním poradním
orgánem, na který jsme se mohli
vždy s odbornými dotazy obrátit.“

Foto Mavel

České podniky jsou
na severoamerickém
kontinentu úspěšné.
Zakázky přišly
ve strojírenství,
zdravotnictví, finančnictví,
ICT nebo dopravě.

České turbíny na americké vodě. Osm zařízení na výrobu elektrické ener-

LINET

Je největším evropským výrobcem
lůžek ve zdravotnictví. Osmdesát
FERMAT CZ
procent příjmů firmy tvoří export.
Jde především do USA a západní EvPatří ke světové špičce mezi dodaropy. České firmě se po letech úsilí
vateli horizontálních vyvrtávaček.
podařilo vstoupit na americký trh
Česká exportní banka (ČEB) je na tu- v roce 2010. Linet v Americe roste
zemském trhu zase klíčovým pilířem o 30 procent ročně. Ve Spojených
v exportním financování. I proto
státech zaměstnává 75 lidí a serispolupráce těchto dvou společností
ózně uvažuje o tom, že tam začne
na obchodním případě v USA měla
vyrábět, či montovat. Předloni Linet
velký úspěch a přinesla pro obě stra- Americas utržil 90 milionů dolarů
ny dobré výsledky. Fermat s význam- a získal si desetiprocentní podíl
nou pomocí ČEB koupil 100procenttrhu. Firma chce výrazně investovat
ní podíl společnosti Lucas Precision do porodních lůžek, která zamýšlí
představit letos. V příštích letech by
mohl jejich prodej generovat ročně
Zemědělský diplomat
až deset milionů dolarů ročně.
vyjede do Washingtonu
Firma letos koupila tuzemského výrobce porodních a gynekologických
V rámci svých proexportních
křesel Borcard Medical. Lůžka Linet
aktivit bude letos rozšířena
byla k vidění ve slavném seriálu
síť zemědělských diplomatů
House of Card, ležel na nich filmový
o pracovníka na zastupitelském úřadu
prezident USA.
ve Washingtonu. Termín výjezdu je
plánován na 3. čtvrtletí, kdy by měl
Mavel
do USA zamířit Petr Ježek. Ve stejném
období by měla být obsazena i pozice
Úspěch firmy dokládá přes 500
zemědělského diplomata v Libanonu
vyrobených turbín instalovaných
, a to Petrem Sochorem. Do konce
na více než 300 lokalitách v 38 zemích
roku budou ještě obsazeny další tři
světa. Společnost vlastní, s důrazem
destinace, o kterých rozhoduje vedení
na vědu a výzkum, na 100 patentů.
ministerstva zemědělství. V rámci svých
Výrobní haly o celkové rozloze
působení na zastupitelských úřadech
38000 m2 (440000 sf) vybavené
ČR ve vybraných zemích se agrární
pěti- a šestiosými obráběcími
diplomati věnují především zemědělství
centry, které disponují certifikáty
a potravinářství, a to produkci
kvality ISO 9001:2008, ochrany
i oblasti výrobních a zpracovatelských
životního prostředí 14001:2004
technologií, kde pomáhají českým
a jakosti svařování ISO 3834-2:2005,
zemědělským a potravinářským
představují nejvyšší strojírenskou
producentům a obchodníkům hledat
kvalitu. Firma zaměstnává celkem
exportní příležitosti.
200 pracovníků, z toho 60 inženýrů.
Mezi referenční zakázky v USA

gie od společnosti Mavel našlo uplatnění poblíž městečka Jerome ve státě Idaho.
patří mimo jiné i instalace osmi
modulárních mikroturbín, které
pomáhají zavlažovat vybrané území
na severu Idaha.

HOME CREDIT
Patří do imperia nejbohatšího
Čecha Petra Kellnera. Po úspěchu
v Ruska a jihovýchodní Asii chce
prorazit i na trhu v USA. Americká mobilní čtyřce Sprint přinesla
spolupráce s Home Creditem
statisíce nových klientů ročně.
Nyní je společnost v jednání o další
fázi spolupráce, která by měla
spočívat ve spojení sil pro vydání kreditní karty, která ponese
značky obou společností. Pokud
by se to podařilo, může se firma
během několika let dostat do desítky největších vydavatelů karet
na americkém trhu. Skupina Home
Credit také investovala 200 milionů
korun do americké firmy Nymbus.
Pod značkou Home Credit Venture
Capital uskutečnila první investici
osm milionů dolarů (200 milionů
korun) do amerického start-upu
Nymbus.

Y SOFT
Má nakročeno k rychlejší globální
expanzi. Dodavatel technologií
pro organizaci tisku a kopírování
ve firmách i školách podepsal
strategickou dohodu s výrobcem
tiskáren a kopírek Xerox. Američané začnou řešení od Y Softu
nabízet zákazníkům po celém
světě.

Škoda Transportation
Založila loni v červnu ve Spojených
státech novou dceřinou společnost
Škoda Transportation USA. Skupina
je největším výrobcem kolejových
vozidel ve střední a východní
Evropě. Loni utržila rekordních
18,3 miliardy korun, meziročně
o 11 procent více. Čistý zisk měla
588 milionů korun. Největší česká
strojírenská skupina vyvezla 54 procent produkce. Pozici v zahraničí
posilují také její dceřiné společnosti
v Maďarsku a v Rusku. Od roku 2013
Škoda Transportation působí také
v Německu. Od loňska má zastoupení i ve Finsku, kde zakoupila
kontrolní podíl ve výrobní firmě
Transtech. Škoda vyvezla do USA
mimo jiné deset tříčlánkových tramvají do Portlandu a Tacomy. Dceřiná
firma Škoda Electric tam dodala
stovky trolejbusů, konkrétně 273
vozů do San Francisca a 57 do Daytonu. Nyní pracuje na modernizaci
32 kloubových trolejbusů v Bostonu.

••• czechs in the usa •••
XXXXX
Czech businesses aren’t simply
present in North America, they are
actually thriving on this continent.
E15 presents several examples which
show that success is possible, even in
such a complex market. The selected
companies presented here span the
engineering, healthcare, finance, ICT,
transport and textile industries.
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Vědci vyvíjejí nové reaktory
Malé jaderné reaktory
čtvrté generace, k jejichž
chlazení by byly použity
speciální tekuté soli.
Na experimentech, které
by mohly pomoct tuto
technologii vyvinout,
spolupracují ve výzkumném
centru v Řeži čeští
a američtí odborníci.

Dvě globální velmoci a „malá“ Česká
republika – právě tyto tři země by
se podělily o stupně vítězů, kdyby
se posuzovalo celkové know-how
spojené se solnými technologiemi
v oblasti jaderné energetiky. Oněmi
velmocemi jsou Spojené státy
a Čína. Z tohoto pohledu už není
překvapivé, že právě Američané
spolupracují s Čechy na výzkumu,
výzkum v ŘEži. Působí tam i američtí
který by měl nakonec vést k výrobě
studenti.
malých jaderných reaktorů nejno-

Foto ČTK

Jan Žižka, konzultant pro energetické
projekty agentury HATcom

vější (tedy čtvrté) generace, chlazených tekutými solemi. Očekává se,
že jejich čas přijde postupně během
příštího desetiletí.
Z české strany se na výzkumu
podílí Centrum výzkumu Řež.
Američany reprezentuje proslulá
národní laboratoř, která je špičkou
v oblasti energetického výzkumu
– Oak Ridge National Laboratory.
Tato laboratoř poskytla v rámci
společného projektu solné chladivo,
což znamenalo významný posun
v celém výzkumu.
A čím je pro Američany zajímavá
právě obec nedaleko Prahy s pro ně
tak těžko vyslovitelným názvem Řež?
Je to zvláště experimentální reaktor
LR-0, který jako jeden z mála na světě
umožňuje studovat reaktivitu solí.
Důležitý experiment, kdy byla sůl
dodaná z americké laboratoře v Řeži
vystavena toku neutronů, se úspěšně
uskutečnil loni. „Nechci malovat svět
narůžovo, Američané jsou pragmatičtí a nebudou stavět nějaké vzdušné
zámky. Ale vědí, že náš reaktor je
pro danou úlohu velmi zajímavý, je
unikátní i z hlediska Spojených stá-

tů,“ říká ředitel Centra výzkumu Řež
Martin Ruščák. Současně dodává, že
Češi navíc mají velmi dobré znalosti
v oblasti chemie solí a neutroniky
solí. A Američané také oceňují českou
ochotu spolupracovat, včetně toho, že
v Řeži působí američtí studenti.
Projekt malého reaktoru s názvem
Energy Well a tepelným výkonem
nižším než 50 megawattů by se
měl stát velkou příležitostí pro
český jaderný průmysl. „Češi
určitě nevyrobí všechno sami
do posledního šroubku, určitě ne
jaderné palivo. Česká republika
nicméně může vytvářet koncept
takového reaktoru. Do značné míry
tedy může jít o český produkt,“
uvádí Ruščák.
Malé reaktory by mohly
v budoucnu vyrábět elektřinu
a teplo v odlehlých místech, podle
některých předpokladů ale budou
nahrazovat i stávající uhelné či
jaderné elektrárny. Větší počet
malých reaktorů by znamenal
větší flexibilitu. Výhodou solných
reaktorů má být také vyšší
bezpečnost i účinnost.

••• The development of molten salt-cooled reactors •••
Small Generation IV nuclear
reactors – still in the design
stage – could be cooled by
special molten salts. Czech and
American scientists are currently
collaborating on experimental
testing designed to further advance
this technology. Specifically,
Research Centre Rez (Centrum
výzkumu Řež) is representing the
Czech side. The US is represented

by the Oak Ridge National
Laboratory (ORNL), a top national
laboratory known as an energy
research leader. As part of this joint
project, ORNL has provided salt
coolants, representing a significant
leap forward for the entire research
process.
Řež, a village not far from Prague,
is where experiments pioneering

this technology have been taking
place. Of particular assistance to
their American partners is the LR-0
experimental reactor, which is one
of few in the world which enables
the study of the reactivity of salt.
Last year a crucial experiment
was successfully conducted in
Řež in which salt provided by
a US laboratory was subjected
to a neutron flow. The Americans

have also welcomed the Czech
side’s willingness to cooperate; this
includes opening the door for US
students to work at Řež.
The project has been named
Energy Well. It seeks the creation
of a small reactor of up to 50
megawatts, and will represent
a major opportunity for the Czech
nuclear technology industry. In
the future, small reactors could

create energy and
heating in far-flung locations. But
some predictions even suggest
that they could replace existing
coal-powered and also nucleargeneration electricity plants.
A larger number of smaller reactors
would offer greater flexibility.
Furthermore, molten salt reactors
also offer the prospect of greater
safety and efficiency.

Mavel: 20 let partnerství v energetice
Spojíme-li českou inženýrskou tradici, americký podnikatelský duch, úsilí
o rozvoj obnovitelných zdrojů energie
a důvěru výsledkem je společnost
M a v e l, a. s. (Mavel) lídr na trhu v dodávkách turbín a příslušenství pro
malé vodní elektrárny. V současnosti
je spol. Mavel, se sídlem v Benešově
a kancelářemi v Bostonu, příkladem
dvě dekády trvající česko-americké
spolupráce. Napůl česko-americká
společnost je řízena českým týmem
a dodává turbíny pro malé vodní elektrárny po celém světě od Idaha přes
Kjóto, Ugandu až po Oslo.

V roce 1990 doktor František
Čihák, vedoucí odborník v oblasti vodní energie na ČVUT, založil
společnost Mavel coby 167. firmu
podle nového komerčního práva.
Kolem sebe seskupil své nejlepší
studenty, Josefa Sedláčka, Jiřího
Veise, Jana Šípa a Martina Šintáka.
Všichni společně usilovně pracovali
na tom, aby přetvořili malou, v Praze
působící, inženýrskou základnu
ve výrobní podnik, která se v roce
1993 přemístila na adresu někdejší
opravny železničních vozů v Benešově, 50 kilometrů vzdáleného

do Prahy. Zanedlouho se ukázalo, že
je nutné do expanze společnosti dále
investovat, aby bylo možné uspokojit
rostoucí tržní poptávku.
O čtyři roky později získal Mavel
potřebné finanční prostředky
od amerického strategického
partnera typu andělského investora
s potřebnou výrobní zkušeností.
Vedení společnosti doplnila paní
Jeanne L. Hilsingerová, manažerka
s finanční a marketingovou praxí.
Finance byly použity na modernizaci hlavního sídla společnosti,
na její výrobní zázemí i a na kou-

pi firmy ČKD Turbo Technics,
společnosti úzce specializované
na výrobu vodních turbín. Tato
fúze umožnila společnosti Mavel
rozšířit své produktové portfolio
o další typy Kaplanových, Peltonových a Francisových turbín. Tento
krok se stal klíčovým pro vyhovění
potřeb globálního trhu a náročných
zákazníků.
Za více než dvacet let trvání americko-českého partnerství si spol.
Mavel vybudovala pozici lídra v oboru malých vodních turbín na světovém trhu, USA nevyjímaje.
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Žádnou komplikaci pro dovoz
jsem zatím nezaznamenal
Po nástupu nového
amerického prezidenta
Donalda Trumpa zatím
není znát žádná reálná
komplikace při dovozu
do USA. „Vše, o čem se píše,
jsou pouze spekulace médií,“
říká vedoucí kanceláře
CzechTrade v Chicagu Jan
Kubata. Ten připomíná, že
nastavená obchodní pravidla
stále platí, byť dohoda TTIP
je v tuto chvíli „mrtvá“.

Jan
Kubata (49)
Býval poslancem za ODS
a působil také jako
primátor Ústí nad Labem.
Pracoval i na českém
ministerstvu spravedlnosti.
Samostatně podnikal v oblasti
dřevoobrábění a ve dřevozpracujícím
průmyslu. V současnosti vede pobočku
vládní proexportní agentury CzechTrade
v americkém Chicagu.
Kontakt je jan.kubata@czechtrade.cz.
strany. O tom, kdo tuto dohodu více
nechtěl, se dá úspěšně spekulovat.
Stejně tak o tom, jaké budou další
kroky v rámci obchodních dohod
mezi Evropskou unií a Spojenými
státy. Ovšem obchodní pravidla,
která jsou nastavena, stále platí.
V tomto ohledu je situace stabilní.

Tomáš Stingl
Je v současnosti reálný přímý dovoz
českých aut do USA? A jak vnímáte
šance českých firem v subdodávkách
americkým automobilovým továrnám?

Vzhledem k situaci v automobilovém průmyslu ve Spojených státech
je šance našich výrobců a subdodavatelů velmi dobrá. Dlouhodobě
je však stanovisko českých firem
takové, že nestačí dodávat do evropských destinací, a tudíž je zatím
USA z kapacitních důvodů nelákají.
To se projevuje i na aktivitě v rámci
odborných veletrhů ve Spojených
státech, jako jsou například výstavy
Automechanika Chicago nebo SAE
Detroit. Přímý dovoz škodovek je
spíše otázkou politiky koncernu
Volkswagen než nějaké obchodní
bariéry a to platí i u dalších značek
včetně nákladních vozů.
Foto Michael Tomeš

Zaznamenal jste nějaké nové opatření
po nástupu Donalda Trumpa, které by
již reálně zkomplikovalo dovoz českým
exportérům na americký trh?

Jaká je situace stran dohody TTIP?

V současné době je tato dohoda
z mého pohledu „mrtvá“. Je to dozajista škoda pro všechny zúčastněné

Žádná taková opatření jsme prozatím nezaznamenali. Vše, o čem se
píše, jsou pouze spekulace médií,
která vycházejí z dílčích prohlášení
jednotlivých politických lídrů a jsou
často vytržena z kontextu. Ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky ve Washingtonu a generálními
konzuláty situaci sledujeme a v případě reálných kroků budeme české
exportéry informovat. Neočekáváme
však výrazné otřesy v obchodních
vztazích. Spojené státy jsou stále
a i v budoucnu zůstanou významným obchodním trhem, o který bude
dobré se intenzivně ucházet.

office in Chicago. He also
adds that existing trade rules
remain in force, even though
the TTIP trade agreement is
effectively “dead” right now.
“That is definitely a shame
for all sides involved. One
can debate which side was
the most opposed to the
agreement. And the same is

true with regards to the next
steps to take on EU-US trade
deals,” adds Kuberta. “But we
don’t expect any significant
shake-up of trading relations.
The United States is, and will
continue to be, a significant
market; one which certainly
merits intense and ongoing
efforts.”

As to the question of importing
automobile components to
the US, Kuberta notes: “The
opportunities for Czech producers
and sub-contractors are very
strong indeed. But in the long
term, Czech firms say they will
face difficulties in even meeting
EU-related demand, meaning
that capacities for further US

expansion have hitherto
not been considered. Direct
imports of Škoda automobiles are
more a question of the policies of
parent company Volkswagen than
one of trade barriers. And that
also applies to other auto firms
as well, including trucks,” says
the head of CzechTrade’s Chicago
office.

270203/11  inzerce

In spite of the election of
Donald Trump, no new genuine
barriers to trade between the
Czech Republic and the United
States have yet been erected
which might hinder Czech
exports. “All that has been
written so far is merely media
speculation,” says Jan Kubata,
head of the CzechTrade agency
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••• CzechTrade does not forecast barriers for exports •••

Your Gateway
to Success
in the Czech
Republic

Our Services
 Information and business intelligence
 Access to broad spectrum of financial support
 Identification of business properties or suitable sites
 Identification of potential business partners,
suppliers or acquisition prospects
 Tailor made visits to the Czech Republic

We are the Investment
and Business Development
agency of the Czech Republic.
Our mission is to encourage
and support foreign direct
investment and to help increase
competitiveness of domestic
companies.

 Aftercare
About the Czech Republic
 One of the fastest growing EU economies in 2016
 Prague is the favorite European city for expats
 The largest proportion of people employed
in the manufacturing industry in the EU (35%)
 Home of Avast, AVG, Škoda, among other
major firms

www.czechinvest.org

San Francisco

New York

Phone: + 1 (831) 313 6295

Phone: + 1 (347) 789 0570

E-mail: california@czechinvest.org

E-mail: newyork@czechinvest.org
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