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O agentuře CzechTrade 

 

CzechTrade je národní proexportní organizací České republiky. Jejím 
hlavním cílem je rozvoj mezinárodního obchodu a vzájemné 
spolupráce mezi českými a zahraničními subjekty. 
 

CzechTrade byl založen 1. května 1997 jako příspěvková organizace na 
podporu obchodu z rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu. 
 

Během své existence se agentura stala pevnou součástí systému státní 

podpory exportu. Prostřednictvím svých služeb CzechTrade pomáhá  
českým firmám zlepšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních 
trzích.  

Zahraniční společnosti se obracejí na CzechTrade, když hledají zajímavé, 
spolehlivé partnery a dodavatele. 
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VÁŠ OBCHODNÍ 
PARTNER V ČESKÉ 

REPUBLICE 

SLUŽBY PRO ČESKÉ 
EXPORTÉRY 

• Pomáháme českým 
firmám úspěšně 
obchodovat na 
zahraničních trzích 
prostřednictvím 
našich zahraničních 
kanceláří a 
zkušených 
konzultantů. 

• 20 let zkušeností v 
zahraničním 
obchodu a 
konzultačních 
službách. 

SLUŽBY PRO 
ZAHRANIČNÍ 
SPOLEČNOSTI 

• Agentura 
CzechTrade je 
oficiální kontaktním 
partnerem pro ty 
zahraniční 
společnosti, které 
hledají 
kvalifikované české 
dodavatele 
výrobků, 
poskytovatele 
služeb nebo 
investory. 

CzechTrade – váš obchodní partner v České republice 



Služby CzechTrade pro české klienty 

PORADENSTVÍ & SLUŽBY 
ZAHRANIČNÍ SÍTĚ 

INFORMAČNÍ SLUŽBY 
MARKETINGOVÁ 
PODPORA  

V ZAHRANIČÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Dlouhodobá exportní asistence 

Zahraniční prezentační a kontaktní akce 

Organizace obchodních jednání 

Oslovení potenciálního obchodního partnera a ověření zájmu o 
výrobek/službu 

Zjištění bonity zahraničních obchodních partnerů 

Detailní cílený průzkum trhu 

Analýza teritoria, trendů a obchodních příležitostí 



Zástupce ZK se mnohdy dostane rychleji a s menší námahou k 

důležitým lidem ve firmách a institucích než zástupci firem - jeden 

z důvodů aktivní spolupráce firem se ZK  

Specifika ruského trhu, jeho náročnost, náklady, se kterými je 

třeba počítat před/při vstupu na tento trh jsou ve většině případů 

pouze pro ekonomicky dostatečně silné společnosti  

Vzhledem ke složité situaci v RF se dá předpokládat, že se firmy 

mohou  dostat i do problémů, spolupráce  s advokátními 

kancelářemi, které mají v Rusku své zastoupení 

Asistenční služby ZK – individuální služby šité na míru, akce ZK 

Moskva, Petrohrad, Jekatěrinburg 

Asistence a pomoc ZK CT v regionu 



                                                    

Marketingová podpora v zahraničí 

Oficiální účasti České 
republiky 

Specializované výstavy 
a veletrhy 

Zahraniční akce 
CzechTrade 

Oficiální účast České republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách, 
organizuje MPO 

Cílené ekonomicky úsporné zahraniční mise/ prezentace českých firem a 
exportních aliancí organizované zahraničními kancelářemi CzechTrade 

Projekt pro období 2016 - 2018, podporovaná účast na mezinárodních 
veletrzích. Organizuje CzechTrade 



Sankce a nízká cena ropy nejsou napořád  

Zájem o ruský trh - signál pro místní partnery  

klid, rozvaha, obezřetnost a šetrnost 

Pozorujeme trend stabilizace, je nutné včas „naskočit“ 

Programově ruský trh monitorovat a neopouštět 

Trend přenášení výroby do RF / lokalizace a náhrady 

dovozu  

 

DOPORUČENÍ A TIPY V AKTUÁLNÍ SITUACI 



Příprava podnikatelské minimise CZ firem do Krasnojarsku, T: 10/2018, 

jednání se zástupci firem a institucí zapojených do příprav avizovaných 

investičních projektů  

 

Podrobnější informace o vhodných investičních projektech uvádíme dále. 

 

Podrobnější informace o připravované akci: 

 CzechTrade Moskva 

 Štěpán Jílek 

 stepan.jilek@czechtrade.cz 

 moscow@czechtrade.cz 

 

  

 

 

 

 

 

  

NABÍDKA ASISTENČNÍCH SLUŽEB ZK MOSKVA  

V OBLASTI INVESTIC 
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mailto:moscow@czechtrade.cz


Realizátor – dceřiná společnost GMK Nornikel (ГМК «Норникель») 

Zvýšení objemu těžby a zpracování surovin 

• Investice – 70 mld. RUB (přes 23 mld. CZK)* 

Modernizace Norilské zušlechťovací fabriky  

• Investice – 40 mld. RUB (přes 13 mld. CZK) 

Rok 2024 - dosažení předpokládané objemové výkonnosti clusteru 

Očekává se mimořádně zvýšení objemu těžby rudy z 1,2 mln. tun v roce 

2018 na 6 mln. tun v roce 2024 

Potenciálně vznikne podnik z TOP-5 výrobců kovů platinové skupiny 

 

 

 

* Převod kurzem CNB dne 23.04.2018 

Projekt  

„JIŽNÍ CLUSTER“  
(Южный кластер) 



Investiční projekt – výstavba mostu přes řeku Jenisej  

Most zajistí snížení logistických nákladů o více než 1 mld. RUB ročně (přes 

300 mln. CZK) 

Iniciátor: POLYUS a.s. (ПАО «Полюс») - největší producent zlata v RF a 

patří do TOP-10 producentů zlata na světě 

V současné době se v Krasnojarském kraji produkuje 57 tun zlata ročně 

Zásoby zlata v této oblasti se odhadují na cca 500 tun  

Ruská federace je 3. největším producentem zlata na světě 

 

 

Projekt  

„ROZVOJ ANGARO-JENISEJSKÉHO 

EKONOMICKÉHO RЕGIONU“  
(Развитие Ангаро-Енисейского экономического района) 



Iniciátory:  

• Hliníková asociace RF 

• RUSAL (produkuje 5,8 % hliníku na světě)  

• Vláda Krasnojarského kraje 

Založení a rozvoj podniků na další (hlubší) technologické zpracování hliníku 

Vytvoření zvláštní ekonomické zóny  

Odhad rozvoje průmyslu: 

• Investice – 26 mld. RUB (přes 8,7 mld. CZK) 

• Spotřeba hliníku přes 140 tisíc tun ročně 

 

 

 

 

Projekt  

„KRASNOJARSKÉ TECHNOLOGICKÉ ÚDOLÍ“  
(Красноярская технологическая долина) 



Předpokládaná plocha – 350 ha (830 tisíc m2 výrobních a logistických ploch) 

Přes 800 tisíc tun avia-nákladu  

Přes 165 tisíc kontejnerů 

Plánované investice do projektu – 65 mld. RUB (přes 21 mld. CZK) 

Vytvoření zvláštní ekonomické zóny (zvýhodněné celní, finanční, 

administrativní a daňové podmínky) 

Úspora na přepravu 1 tuny nákladu z Guangzhou do Frankfurtu cca 1360$ 

(zkrácení dodací lhůty o 3-5 dnů) 

Rok 2021 – Uvedení do provozu prvních objektů tohoto HUBu   

 

 

 

 

Projekt  

„MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ,  

LOGISTICKÝ A VÝROBNÍ HUB“  
(Международный транспортно-логистический и производственный хаб) 



Realizátor – Sibiřská generující společnost s.r.o. (ООО «Сибирская 

генерирующая компания») 

Kompletní modernizace krasnojarské Teplárny č. 1. a rozšíření 

krasnojarské Teplárny č. 3. 

Plánují se 2 etapy rozvoje sítí zásobování teplem: 

• Výstavba / rekonstrukce 30 lokálních kotelen (termín – rok 2022) 

• Připojení novostaveb k novým sítím (termín – rok 2024) 

Investice se odhadují na cca 30 mld. RUB (přes 10 mld. CZK) 

 

 

 

 

Projekt  

 “MODERNIZACE ENERGETICKÝCH SÍTÍ  

MĚSTA KRASNOJARSK” 
(Модернизация энергетических сетей г. Красноярск) 



Realizátor – „UNIPRO“ a.o. (ПАО«Юнипро») 

Výstavba 4 objektů: 

• Skleníkový komplex:  

• plocha 60 ha, objem investic 15 mld. RUB (přes 5 mld. CZK), objem 

zeleniny až 45 tisíc tun ročně, kompletní uvedení do provozu – rok 2020 

• Pokročilé zpracovaní obilí:  

• plocha 15 ha, investice 15,8 mld. RUB (přes 5 mld. CZK), objem 

produktu až 250 tisíc tun ročně, uvedení do provozu v rocích 2021-2022 

• Drůbežárna:  

• objem investic 7 mld. RUB (přes 2 mld. CZK), objem produktu až 70 tisíc 

tun ročně, uvedení do provozu v období 2021-2022 

• Rybí farma:  

• objem produkce až 170 tisíc tun ročně, jíž v provozu 

 

 

 

 

Projekt  

„ AGROPRŮMYSLOVÝ PARK „SIBIŘ“  
(Агропромышленный парк «Сибирь») 



Výstavba 3 objektů:  

• Železniční trať  

• Délka 410 km, 127 mostů (celková délka  15758 m), 8 tunelů (celková 

délka 11026 m), 8 stanic  

• Celkový objem investic - 272 mld. RUB (přes 91 mld. CZK) 

• Plánovaný termín uvedení projektu do provozu - 3Q 2023 

• Objem přepravovaných nákladů po železnici 15 mln. tun ročně, v případě  

navýšení investic až 27 mln. tisíc tun ročně 

• Uhelný terminál 

• Objem přepravy se odhaduje na 15 mln. tun ročně 

• Těžební a zpracovatelský kombinát  

• Výrobní kapacita – 15 mln. tun koncentrátů koksovatelného uhlí ročně  

 

 

 

 

 

 

Projekt  

„VÝSTAVBA ŽELEZNIČNÍ TRATI  

ELEGEST – KYZYL - KURAGINO“  
(Строительство железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино) 



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade 

 

Jiří Mašata 

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 

 

Mob.: +420 725 962 140 

E-mail: jiri.masata@czechtrade.cz  

www.czechtrade.cz 

mailto:jiri.masata@czechtrade.cz

