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Appendices  

Appendix A 

Interview with companies  

1. When was established your company? 

Company A: 1926  

Company B: 2002 

Company C: 1951 

Company D: Our company was founded in 1895. The company was owned by two German 

companies Eckstein and Fremuth until the nationalization in 1945. 

2. Are you a member of the Czech-German Commercial and the Industrial 

Chamber? 

A: No 

B: No 

C: No 

D: No, by no means. 

3. How have you connected with the business partners in Germany? 

A: Personal contact, fairs  

B: Purchasing Department 

C: Natural transition from businesses of foreign trade, direct contacts after 1989 

D: The German managers of our marketing department use the database of the potential 

partners. 

4. How long do you do business with Germany? 

A: Since 2005  

B: More than 20 years 

C: Since 1989 and longer through businesses of foreign trade (SRN, NDR)  

D: Since 1990. 

5. How many business partners do you have in Germany and how has developed 

their number before joining the EU and the entry? 

A: Approximately 5 permanent partners all the time  

B: 10 partners (partnership after joining the EU)  
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C: Now we have 421 of contacts and we form a new, but some ended or continue and some of 

them are limited to demand. We have in mind business partner as a natural persons and 

corporate personhoods. 

D: The dozens of partners. The entry into the EU had no effect. We are located 5 km from the 

Germany border. 

6. What are your experiences with German partner in terms of negotiation, 

punctuality and readiness? 

A: All communication carried without problems 

B: All communication carried without problems 

C: Strictly required German language, sometimes noticeable economic superiority, otherwise 

without problems. 

D: It was pioneer times as in all Czech companies at that time.  The crooks and the 

speculators came. Even the company Stepper wanted to buy our company from the National 

Property Fund, but just before signing the contract they announced that they have not enough 

cash... I guess so... The reputable companies only began arriving since 1995. 

7. What type of payment do you choose? Is their average time of payment 

acceptable? 

A: The maturity of 14-45 days, with new partners payment in advance  

B: Payment is in euro 

C: Originally 30 days after the invoice, later they started to extend, some of them learned not 

to pay or with long delay, sometimes defer of the payment (10% from invoice for 90 days and 

more, sometimes bank guarantee). 

D: The easy payment on invoices, 30-60 gross. That's all right. 

8. Do you have a solution or a request for something what would you like to change 

from the side of German partner within your trading? 

A: No. 

B: No. 

C: Did not provide. 

D: Certainly nothing major. The German citizens, however, see in the people from the former 

Eastern bloc only the second-class citizens. But they never admit it if they are not drunk. It is 

unfortunately the fact. 

9. What were the most important political, non-political and economic factors, 

which touched your mutual trade with German partners since your establishment? 

A: Any. 
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B: No effect 

C: The collapse of COMECON, our entry into the EU. 

D: The EU’s transition to the uniform EURO currency. 

10. Have you used benefits of the Operational Programme of enterprise and 

Innovation? Are you going to use this advantage of this support in the future? 

A: Yes, we have used support of exports (trade fairs), investments in technology. 

B: We do not use it. 

C: We watch new possibilities of grant and subsidy programs. We are regular recipients of 

support. 

D: We refuse these types of grants and the subsidies. We consider them an incredible source 

of corruption, bureaucracy, and all evil. It is, in our opinion, unjust, uneconomic and 

inefficient approach how to spend the public money. 

11. What information channels have you used to search for information and advice 

for the trade with German partners? 

A: Internet. 

B: We do not looking for. 

C: Kompas, export insurance, specialized press, legal advice and information from business 

representatives. 

D: We employ the German managers as mentioned above. They see "behind the scenes" of 

their countrymen. Of course we had signed a contract for representation in the Federal 

Republic of Germany with a lawyer and a Member of the Bundestag as well. 

12. What should the Czech public authorities do to streamline your trading with 

Germany? 

A: We do not know. 

B: We do not have requirements. 

C: State support of funding, transparency of Export Bank. 

D: The public administration should stop the planned way of enriching itself from the public 

contracts and it should respect the law and the order in the country. The CNB must not 

arbitrarily and without an explanation to influence the exchange rate difference EUR/CZK by 

dilution of money (200 billion CZK have been printed just the last year). The direct and the 

indirect taxes should have the long-term optimal settings across the political spectrum. 

13. On the contrary, what is effective for you? (For example, export education, 

courses for the development of theoretical knowledge and practical skills in the field of 
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exports? 

A: Did not provide. 

B: reliability. 

C: Tangible actions for conservation of work in the EU. Simplifying of the political climate, 

creating of trust and partnership. 

D: We used the insurance company EGAP, providing debt for companies with worse ratings. 

We monitor carefully the rating of our customers and suppliers. 

14. What are the positives or negatives, which brought entrance of the CR to the EU 

for your trade with the German partners? What changes did you have to do? 

A: Without significant changes. Generally, slight simplification of trading. 

B: Trading was after entry. 

C: Overall simplification of paperwork, some bureaucratic paperwork within the EU. 

Equality and partnership. 

D: Really nothing major. 

15. What was the impact of the economic recession after 2008 on your export to 

Germany? 

A: Decrease in trade. 

B: Without significant impact, price reduction. 

C: It had impact. Germany is our biggest export partner. His problems are ours. 

D: Significant. The German government (unlike the Czech) negotiated with key companies as 

VW GROUP, BMW GROUP, SIEMENS, etc., that it will make new procurement contracts 

only with the German companies and only in the German territory. The German companies, 

on the contrary, had to reduce the margin of their products by up to 15 % for these 

concessions. Only after that the German government launched the scrapping bonus. The 

Czech government not only did nothing, but allowed the CEZ (which co-ruled our country at 

the time) to foolishly invested the huge free funds in the Balkans. The suppliers of the CEZ 

(mostly Czech companies) lost their job because the CEZ proclaimed: "We must now save 

money when we invested in the Balkans." Mr. X.Y. was my high school classmate. He is 

probably the only manager in the world, which outwit the "insider trading". 

16. When you look at the development of your business relationship from the 

beginning to the present, how would you evaluate it? 

A: Slightly increasing. 

B: Stable. 
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C: The relationship overall increased on a certain level which is maintained at a certain 

periodicity. In our industry is not dramatic progress because it depends on projects but 

globally increased. 

D: Very well. Germany is ten times bigger and more important market for the CR than Russia 

is, for example. It pays to take care politically about the great Czech-German relations. But it 

practically does not happen of course (see the infantile president Zeman campaign and his 

scaring by the Benes decrees). 

17. What are your expectations in the development of the trade policy that affects 

your trading into the future? 

A: More partners and a greater volume of overall business. 

B: No significant change. 

C: We believe in recovery and growth. 

D: We should orient contracts to the strongest German corporations even at the cost of lower 

margins (see the answer #15). The German government never will let fail these corporations 

until it will exist. It is unlike our government. 

18. With which countries do you do business outside Germany within the EU and 

outside the EU? 

A: We have no restrictions (in whole Europe + EU, USA, North Africa, the Middle East, 

Russia + CIS countries, India, China). 

B: Spain, France, Poland, Slovakia and Japan. 

C: For example, Scandinavia, India, China, CIS. 

D: We trade with the USA, China, Korea, Japan, Taiwan and Russia. Practically with all of 

them (marginally we trade with Australia). 

19. Which of these foreign countries are the most important for your business and 

why? 

A: Russia + the USA + the EU = three major markets. 

B: France, from the position of Sales, Poland, from the perspective of the supply of 

components. 

C: Germany and through it export to other countries. China - a strong economy and the other 

EU countries, because of the possibility the supply of whole technologies. 

D: China. It has a huge economic potential and it is undemocratic and very capably 

managed. It helps to China to almost permanent economic growth. China finances their 

foreign exchange reserves its businesses purchase raw materials to about 20 % while we keep 

in Europe pseudo-correct and humanitarian declarations, we allow building mosques, we 
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strike because everything! It means one pound of material is about 20 % cheaper than in 

Europe before it is machined. This is their goal. Then their products are much cheaper than 

ours. In Europe and in the CR we solve the number of women in leadership positions yet. Just 

messing with nonsense and we grow to stupidity. We have lost the sense to see the essence of 

the state (or states). 

20. Do you use the possibility to visit fairs, where you can meet with foreign 

partners? How is it beneficial for you? 

A: Yes, we have visited and exhibited. The fairs are beneficial for us. 

B: No. No. 

C: On the fairs are usually representatives of purchase, not of buying. I am talking about 

semi-finished product (castings, forgings) because of this success is not high. In the area of 

mechanical engineering we monitor the development of the industry. 

D: Sure, it is very important. Practically the whole world meets there. In Germany they are 

the greatest and most important trade fairs in Hannover, Düsseldorf and Berlin. You can 

compare and track technology innovations and trends. And you can shop... 

21. What are the barriers for the further development of your business towards 

Germany? (The EU legislation, the CR or Germany, the unwillingness of partners, lack 

of innovation, weak demand, a negative experience with public administrations, the law 

enforcement in Germany and the other...). 

A: Weak demand 

B: Legislation of the Czech Republic and Germany 

C: Almost everything is proper 

D: At present time, our unwillingness to invest money. We believe that the crisis is not over 

yet. We just fear. 

22. How has affected you the interventions of Czech national bank in the autumn of 

2013 on your financial results? Has it some effect? Was the effect short-lived, or do you 

expect long-term impact? Could you specify for example, whether there has been 

increase or decrease in sales and demand? 

A: Trades have remained the same, but have increased sales in CZK = positive contribution. 

B: No significant influence (whether negative or positive. 

C: We are strongly export oriented company - about 60% of production, we do not buy, but 

we export. This implies the pros and cons. 

D: Only a few people (perhaps only Mr. Singer and his clients) understood intervention of 

CNB. I assure you that no one from big banks which cooperate with us did understand what's 
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going on. Take intervention, please, as a monetary reform similar to that in 1953. The only 

difference is that we were not robbed of 80 % of the value of our equity. Most businesses have 

a medium-term fixation rates (from 1 to 1.5 years). Those were damaged extremely. I do not 

know anyone who does not fix export. It could not take effect on the demands because 

customers do business only in Euros. I can also ask you this question: "What is the company's 

internal rate which I should use for a new contract with VW, which will begin in spring 2015 

and will end in the summer of 2022? (Should it be 25, 26 or more CZK/EUR?). This unstable 

environment is bad for business. I can give you a hint: “Intervention will continue until the 

inflation rate will be near 2%.” (Mr. Singer said it). You can believe or not... 

23. In which countries do you intend to expand or with how many new partners do 

you intend to sign a contract? What are the most important criteria for you to choose a 

business partner? 

A: We need to strengthen the trades in France, Spain, Italy and South America. Specific 

criteria for the selection of business partners we do not have. 

B: No intend. Reliability of supply. 

C: Refer to question No. 19. Trust, financial protection, etc. 

D: We trade actually all over the world. The client's solvency is always the main criterion. We 

can go back to the question #15. 
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Interview with specialists  

1. If we look at the development of commercial policy of the CR since 1993 it has 

gone through many changes, especially from a centrally planned procedure as a CSSR, 

which was implemented in business and politics. Do you think that it is better that the 

Czech Republic is oriented more to liberalization of trade or do you hold the opinion 

that nowadays, focus on protectionism would be more beneficial for the Czech 

Republic? 

Ing. Lenka Svetlanova: The CR has always been liberal and promote the removal of barriers 

in trade for example, its initiatives in 90s GATT/WTO. A small economy have to be open 

because it dependents on exports, but also imports of raw materials and semi-finished 

products. 

 

Ing. Miroslav Nemec: The entire industrialized world (except North Korea and Cuba) creates 

conditions for their businesses which lead to free trade. Each country has of course the option 

to use the tariff and the tax policy to protect own internal market assuming fulfillment of 

international agreements. Model of central economic planning failed and led to the collapse of 

the former communist bloc. 

 

2. The CR as a member of the EU and subsequently the WTO should take decisions 

which leading to an increasing reduction of barriers. What could harm or bring benefits 

for Czech entrepreneurs and businesses? 

Ing. Lenka Svetlanova: The CR became a volunteer member of the EU and the WTO, because 

its citizens and state representatives were aware that for the CR it is advantageous and 

necessary. Openness and liberalization can harm only the less able and uncompetitive. On the 

contrary, those who are capable, innovative and enterprising have opened door to the world. 

 

Ing. Miroslav Nemec: Companies which doing business in the CR, have a free access to the 

markets of other member countries thanks to the membership in these organizations. These 

benefits are therefore the uniform duty laws, the uniform tax laws, reducing the administrative 

burden participation in such markets, the increased competitiveness of these companies due to 

its slightly lower production costs and the assurance of legal environment. The disadvantage 

for our businessmen can be the higher competitive of the imported goods and of course the 
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exchange rate risks. This disadvantage should dismiss via entering the CR to the euro zone. 

 

3. What negatives brought the joining the EU in trade for businesses and 

entrepreneurs? 

Ing. Lenka Svetlanova: The positives, respectively negatives cannot be generalized. Every 

business is different (range of action, character, size, activities....). In any case the CR after 

joined the EU adopted Common Commercial Policy, which obliges us implemented the 

common principles and rules. In this sense the certain decisions of the EU could be for some 

member countries less convenient, sometimes it is not the entire country, but partial entities 

(markets). It is about to find mutual compromises, without them cannot be any negotiations 

proceed. 

 

Ing. Miroslav Nemec: Apart of the disadvantage mentioned above, it was the direct 

confrontation with the developed rivals that brought to our market the technologically 

advanced products, often cheaper and more efficient than the domestic substitutes in the areas 

of the industrial production. In the area of the consumer goods, the offer was much more 

pronounced. This situation could lead of course and in many cases it led to the cessation of 

the production at the Czech factories. 

 

4. Can you mention what are the benefits that accrue from surrender the 

sovereignty of the Czech Republic in the area of trade policy? 

Ing. Lenka Svetlanova: Your question is very schematic. The practice is more complex. Each 

member country creates its own national position and exchange of information and 

negotiations has proceeded at different levels at regular week intervals (in the CR and in 

Brussels). In addition, we have the ability to create coalitions with the other member countries 

with which we have the close opinions for example, within Visegrád Group. It is not "about 

us-without us" as it is often presented. 

 

Ing. Miroslav Nemec: I think that the Czech Republic has never completely hand over all their 

sovereignty in the hands of the EU institutions. The benefits of the membership, however, is 

the uniform duty and tax legislation, the stability of the legal environment, the trade policy 

coordination with the economically advanced countries, the uniform policy of the EU 

countries against the increase of the imported goods from these countries with an opaque 

production costs, the child labor, violation of the environmental agreements and so on. 
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5. What are the opinions of the CR on the Common Commercial Policy which are 

different from the other countries? 

Ing. Lenka Svetlanova: Again, this question cannot be answered unequivocally. It depends on 

the topic of the meetings. Generally, the CR has always relied on the liberal theory and tried 

not to create barriers for trade but to remove them (for example, the discussion about the 

introduction of anti-dumping duties on footwear from China or current restriction on Russia 

which is under consideration). The CR belongs together with the Nordic countries to the 

liberal wing in the EU. 

 

Ing. Miroslav Nemec: The individual member countries negotiated many exemptions in the 

state subvention for the various business subjects during the concluding of the access 

agreements. It was the state subvention of the CR, for example, in the restructuring of the 

heavy industry. The neighboring Poland negotiated, for example, the exceptions for their 

agriculture. Areas of the state subvention for the individual areas of the economy are often the 

main points of the negotiations between the European commissioners and the administration 

of the CR. 

 

6. What are currently the interests of the CR. which want to enforce in CCP? 

Ing. Lenka Svetlanova: For example, protection of geographical indications of other products, 

currently valid for wine 

 

Ing. Miroslav Nemec: It is obvious that the interest of the entrepreneurs is to provide a free 

access to foreign markets due to the structure of the Czech economy which has the small 

internal market and the strong export policy. An important area to negotiations is the free 

movement of workers within the EU member states. 
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7. What steps should public authorities takes to be more efficient in trading? 

Ing. Lenka Svetlanova: Public administration only creates a framework of rules for trade and 

in the case of foreign trade is limited by regulations and measures of the EU CCP. 

"Streamlining of trade" is more or less in the hands of the private sector. 

 

Ing. Miroslav Nemec: The state administration hopefully will not interfere with the business 

of the private entities. The state administration should prepare the fair conditions for all the 

market participants and it should represent taxpayers' interests at the CR and abroad too. 

 

8. The European Commission appeals to the Czech Republic to create more stable, 

more effective and politically independent public administration this would welcome 

also the Czech-German Commercial and Industrial Chamber. Is the Ministry of trade 

and industry trying to encourage this point? 

Ing. Lenka Svetlanova: Did not provide because it is for someone who works (or worked) in 

MIT. 

 

Ing. Miroslav Nemec: This question relates more to the legislators and the government. There 

should be a political willingness to agree the form an effective state administration. The 

Czech MIT has always tried to communicate with the businesses and to meet their 

requirements within the legal options. 

 

9. What are the most common requirements of Czech exporters, which would like 

to enforce in? 

Ing. Lenka Svetlanova: Less bureaucracy, easier access on the markets of third countries, 

lower taxes, available loans. 

 

Ing. Miroslav Nemec: Besides what I was mentioned above, it is the support of the individual 

embassies and their business counselors for our exporters. The activity of the Czech trade 

agency is very important. It helps the interests of our exporters abroad. The common abroad 

traveling of our government officials is the very significant help for the foreign Trade, if the 

part of these delegations is the number of the exporter representatives who have the easier 

access to their potential, future business partners due to these official visits. 
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10.  Is in the CR adequate support export to improve export for the advanced 

exporters and for those who are beginners? 

Ing. Lenka Svetlanova: This question is suitable for exporters. I think that government is 

constantly trying to improve things in that area. For example, Practice in 90s and present. 

 

Ing. Miroslav Nemec: The Success of the exporters on the foreign markets is determined 

mostly by the quality of their products and their offered services. Then the state can help and 

assists to the entrepreneurs in some areas. In addition I said above, I would like to mention 

two institutions. The Czech Export Bank (as it is mentioned in its title) provides preferential 

financing of quality export projects. The EGAP insurance company insuring the Czech 

export. This institution has a department directly supporting the small and the medium 

enterprises. The weaknesses of this support are related to the Czech taxpayers, because not all 

export projects are successful and the state subsequently has no choice but to bail out these 

losing trades. 

 

11.  How would you assess position of the Czech Republic in comparison with other 

countries globally and within the EU? In what the CR is lagging behind and what should 

be change to be more effective in trade? 

Ing. Miroslav Nemec: The CR and its entrepreneurs are the major players in the supply of 

finished products in the field of the mechanical engineering, the automotive, the firearms, or 

the chemical industry, but also in many other fields. Do not think, however, that our country 

is something special due to its history and its size in the world trade or the European trade. 

There are educated and hardworking people in the CR and these industries have a long 

tradition in our country for decades. This is our big advantage. The investment incentives 

politics of the previous governments motivated the foreign companies to invest their money in 

the CR and it gave the work directly or indirectly for the hundreds of thousands of people. 

Many Czech companies are involved in the various subcontracts for these big companies and 

they have the opportunity to develop their business. About the success of trading decide the 

individual market participants in the vast majority. The state helps them within its 

capabilities. 

 

Is the future development of the EU commercial policy the threat for Czech Republic or 

vice versa that opportunity in terms of more eliminations of barriers? 

Ing. Lenka Svetlanova: The EU creates constraints for commercial policy. Specific 
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achievements usually depend on personal contacts and capabilities of Czech trade diplomacy. 

Furthermore, decisive factors on the market are always price, quality, innovation and service. 

 

Ing. Miroslav Nemec: The EU project has been built (among others) to increase the 

competitiveness of the countries and the companies within the European Union. It is clear that 

this project is successful despite some errors and the subsequent inconvenience that this 

change has brought in the structure of the EU. The positives greatly outnumber the negatives. 

The value and the quality of life in Europe today is the best in its thousand-year history. The 

decisions issued by the authorities of the EU and the most stable business environment and 

the business climate helps to the good life. In the Europe history is not obvious that there has 

been 70 years peace without war between power countries and hopefully the peace will 

continue. 

 

12. According to poll of the Chamber of commerce the businessmen require as soon 

as possible implementation of the euro. If the export to Germany is one of the most 

important, is there effort of Ministry of industry and trade to enforce the introduction of 

the euro? (It would mean for the Czech entrepreneurs reduction of transaction costs 

associated with currency conversion, price transparency, and easier comparison of 

prices). 

Ing. Lenka Svetlanova: Firstly, the Ministry of industry and trade has small possibilities.  

Determining are the Maastricht convergence criteria and then the political will of the leaders 

of the CR and Czech national bank.  

Secondly, large export companies realize their transactions in euros and Czech exporters also 

know that they can hedge against exchange rate losses. Sometimes their estimate, respectively 

ensure can be disadvantage but it is a risk of business. 

13. What are Government of the CR expectation in area of trade with Germany in 

the near future? 

Ing. Lenka Svetlanova: Effort of Czech government is to diversify exports and reduce 

dependence of the CR on exports to the EU, especially with Germany, which participates to 

Czech exports about 30%. 

 

14.  Czech economy is strongly linked with the German economy. Both countries 

have extensive industrial cooperation. Why do you think that the CR is so strongly 

linked to Germany? 
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Ing. Lenka Svetlanova: Historical bonds, similar culture, social sentiment, language skills, 

but also FDI and especially distance. Germany is driving force not only of the Czech 

economy but also for other countries which acceded. 

 

15.  Do you think that the CR should think of greater diversification of foreign trade 

from the product and territorial point of view? 

Ing. Lenka Svetlanova: Government wrote in export strategy till 2020 effort of territorial 

diversifications. In terms of commodities, there is a need to build on our industrial base and 

comparative advantages, respectively, disadvantages. We cannot forget on globalization of 

the world economy and the increasing fragmentation of production. 

16.  During the economic recession was confirmed over-dependence of Czech trade 

on German consumption. What Czech entrepreneurs should do to reduce this 

dependence? 

Ing. Lenka Svetlanova: More innovate and get on more distant markets. It is easier to give an 

advice but more difficult is to implement. The CR is small and without help of larger groups 

(EU) it is difficult. The competition is not just on third markets, but also on the EU market. 

Therefore is needed to adopt so-called "strategy of market niches" and find own place on the 

market. 
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Appendix B  

Interview s firmami 

1. Kdy vznikla Vaše firma?  

A:1926. 

B: 2002. 

C: 28.srpna 1951. 

D: O: Založena v roce 1895 přesunem výroby brýlí a lorňonů v rámci Rakousko-Uherska 

z Vídně do Nýrska. Do znárodnění v roce 1945 byla firma vlastněna dvěma německými 

firmami Eckstein a Fremuth.   

2. Jste členem ČNOPK (česko-německá obchodní a průmyslová komora)? 

A: Ne. 

B: Ne. 

C: Ne. 

D: Ne, v žádném případě. 

 

3. Jakým způsobem jste se dozvěděli o obchoním partnerovi v Německu popřípadě 

naopak?  

A: Osobní kontakt, veletrhy. 

B: Nákupní oddělení PSA Peugeot Citroen. 

C: Přirozený přechod od podniků zahraničního obchodu na přímé kontakty po roce 1989.  

D: V oddělení našeho marketingu pracují ( a pracovali) němečtí manažeři s databází 

potenciálních partner. 

4. Jak dlouho obchodujete s Německem?  

A: Více než 20 let. 

B: Od 2005. 

C: Od r. 1989, jinak přes podniky zahraničního obchodu podstatně déle (SRN. NDR). 

D: Od roku 1990. 

5. Kolik máte obchodních partnerů v Německu a jak se vyvíjel jejich počet před vstupem 

ČR do EU a po vstupu?  

A: Cca 5 stálých po celou dobu. 

B: 10 (vše až po vstupu). 
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C: Nyní evidujeme 421 kontaktů, ale nutno říci, že v čase některé zanikly, některé pokračují, 

vznikají nové, některé se omezili jen na poptávku a konce. Obchodním partnerem myslíme jak 

sobu fyzickou, tak právnickou. 

D: Desítky partnerů. Vstup do EU neměl vliv. Sídlíme 5km od hranic se SRN. 

6. Jaké byly počátky s německým partnerem, co se týče vyjednávání, dochvilnosti a 

připravenosti?  

A: Bez problémů. 

B: Bez problem. 

C: Striktně vyžadovaná němčina, někdy znatelná ekonom.  nadřazenost, jinak celkem bez 

problémů. 

D: Jako ve všech českých firmách té doby. Pionýrské časy, první přicházeli podvodníci a 

spekulanti. Dokonce firma Stepper chtěla naši firmu koupit od fondu národního majetku, 

nicméně těsně před podpisem smlouvy oznámili, že nemají hotovost… Asi tak.. Teprve od roku 

přicházejí 1995 seriózní firmy. 

7. Jaký způsob placení volíte, a je jejich průměrná doba úhrady přijatelná?  

A: Splatnost 14-45 dnů, u nových partnerů platba předem. 

B: EUR. 

C: Původně 30 dnů po faktuře, později se to začalo prodlužovat, rychle se někteří naučili 

neplatit nebo s velkým zpožděním, někdy odklad platby 10% faktury za 90 a více dní, někdy i 

bankovní garance. 

D: Hladké platby na faktury, 30-60 brutto. To je v pořádku. 

8. Máte řešení nebo jen požadavek pro něco, co byste chtěli, aby bylo změněno, ze  strany 

Německého partnera (partnerů) v rámci vašeho obchodování?  

A: Ne. 

B: Ne. 

C: - 

D: Zásadního určitě ne. Německý občan však vidí v zemích bývalého východního bloku jen 

občany druhé kategorie. Nikdy to však střízliví nepřiznají, je to bohužel fakt.    

9. Jaké byli nejvýznamější politické, nepoliticé. a ekonomické factory, které se dotkly 

Vašeho vzájemného obchodování s Německem od doby Vašeho fungování?  

A: Žádné. 

B: Bez vlivu. 
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C: Rozpad RVHP, náš vstup do EU. 

D: Přechod EU na jednotnou měnu EUR.. 

10. Jaké využíváte podpory z Operačního Programu Podnikaní a Inovace? Budete se snažit 

využít této podpory v současném programovacím období 2014 – 2020 pro další rozvoj 

svého podnikání?  

A: Podpora exportu (veletrhy), investice do technologií. 

B: Nevyužíváme-ne. 

C: Sledujeme  nové možnosti grantových a dotačních programů. Jsme pravidelnými příjemci  

podpory. 

D: Zásadně odmítáme tyto typy podpor a dotací. Považujeme je za neuvěřitelný zdroj 

korupce, byrokracie a veškerého zla. Je to podle našeho názoru nespravedlivý, neekonomický 

a neefektivní přístup k utrácení veřejných peněz. 

11.  Jaké informační kanály využíváte pro hledání informací a rad pro obchodování s 

Německem?   

A: Internet. 

B: nevyhledáváme. 

C: Kompas, exportní pojišťovny, odborný tisk, právní poradenství. Informace obchodních 

zástupců. 

D: Jak bylo výše uvedeno, zaměstnáváme německé manažery. Ti vidí svým krajanům dobře 

„do kuchyně“. Máme samozřejmě smlouvu o zastupování na území SRN s advokátem a 

zároveň poslancem Bundestagu. 

12. Jaké kroky by měla veřejná správa podniknout k zefektivnění vašeho obchodování 

s Německem?  

A: Nevím. Žádné kroky. 

B: Nemáme požadavky. 

C: Státní podpora financování, Transparentnost Exportní banky. State support of funding, 

transparency Export Bank. 

D: Veřejná správa by se měla přestat plánovitě obohacovat na veřejných zakázkách, ctít 

v zemi právo a pořádek. ČNB nesmí dle libovůle a bez vysvětlení ovlivňovat např. kursový 

rozdíl EUR/CZK ředěním peněz (jen loni natiskli za 200 mld. CZK).  Daně přímé i nepřímé  

by měly být dlouhodobě optimálně nastavené napříč politickým spektrem. 
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13. Co naopak vidíte jako efektivní? (Například exportní vzdělání, kurzy pro rozvoj 

teoretických znalostí, ale rovněž i praktických schopností v oblasti exportu)  

A: - 

B: Spolehlivost. 

C: Hmatatelné akce pro zachování práce v EU. Zjednodušení politického klimatu, vytvoření 

důvěry a partnerství.  

D: Využili jsme pojišťovnu EGAP, zajišťující pohledávky u firem s horším ratingem. Rating 

našich zákazníků a dodavatelů velmi sledujeme. 

14. Jaké pozitiva nebo negativa pro váš obchod s Německem přinesl vstup ČR do EU? 

Jakým změnám jste se museli přizpůsobit?  

A: Žádné významnější změny. Obecně míné zjednodušení obchodování. 

B: Až po vstupu. 

C: Celkové zjednodušení papírové části obchodu, některé byrokratické papírování v rámci. 

EU. Rovnoprávnost a partnerství.  

D: Opravdu nic zásadního. 

15. Jaký dopad na Váš export do Německa měla hospodářská recese po roce 2008?  

A: Pokles obchodů. 

B: Bez výraznějších vlivů, max. snížení cen. 

C: Projevila se . Německo je náš největší exportní partner. Jeho problémy jsou i naše. 

D: Výrazný. Německá vláda (na rozdíl od té naší) vyjednala se svými  klíčovými firmami typu 

VW GROUP, BMW GROUP, SIEMENS apod., že bude zadávat nové zakázky pouze 

německým firmám a na německém území.  Za tyto ústupky naopak německé firmy musely snížit 

marže svých produktů až o 15%. Poté teprve německá vláda spustila šrotovné. Česká vláda 

nejen, že neudělala nic, ale dovolila ČEZu (který v té době spoluřídil zemi), aby nesmyslně 

investoval obrovské volné finanční zdroje na Balkáně. Dodavatelé ČEZu (české firmy) o práci 

přišli, protože se řeklo: „Musíme nyní šetřit, když investujeme na Balkáně“. Mám tam 

spolužáka z gymplu pana Alana Svobodu. To je jediný manažer na světě, který vyzrál na 

„insider trading“. Tak asi takhle to je. 

16. Pokud se tedy podíváte na vývoj vašeho obchodního vztahu (vztahů) od počátku do 

současnosti, jak byste ho hodnotili?  

A: Mírně rostoucí. 

B: Stabilní. 
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C: Celkově vzrostla na určitou úroveň, která je v jisté periodicitě zachovávána, v našem 

oboru není razantní progres, záleží na projektech, ale celosvětověv vzrostl. 

D: Velmi dobře. Německo je desetkrát větší a důležitější trh pro ČR než například Rusko. 

Vyplatí se politicky pečovat o skvělé česko-německé vztahy (viz. infantilní prezidentská 

kampaň pana Zemana a strašení Benešovými dekrety). Což se pochopitelně v praxi neděje. 

17. Jaká jsou vaše očekávání ve vývoji obchodní politiky, která ovlivňuje vaše obchodování 

do budoucna?  

A: Více obchodních partnerů a větší objem celkových obchodů. 

B: Bez výraznějších změn. 

C: Věříme v oživení a nárůst. 

D: Orientovat se zakázkově na nejsilnější německé hospodářské korporace i za cenu nižších 

marží, viz. odpověď č. 15. Ty Německá vláda nenechá nikdy padnout, dokud bude existovat. 

Na rozdíl od té naší. 

18. Se kterými státy obchodujete mimo Německo v rámci EU a mimo ní?  

A: Nemáme žádná omezení (celá Evropa + EU, USA, Sev.Afrika, Blízký Východ, Rusko + 

země CIS, Indie, Čína). 

B: Španělsko, Francie, Polsko, Slovensko a Japonsko. 

C: Například Skandinávie, Indie, Čína, SNS. 

D: O: U.S.A., Čína, Korea, Japonsko, Tchaiwan, Rusko. Prakticky se všemi (okrajově 

Austrálie).  

19. Kterou z těchto zahraničních zemí vidíte za nejklíčovější pro vaše obchodování a proč?  

A: Rusko + USA + EU = tři hlavní trhy. 

B: Francie, z pozice odbytu, Polsko, z pohledu dodávek dílů. 

C: Německo a přes něj export do dalších zemí, Čína – silná ekonomika, další země EU, 

možnost dodávek celých technologií. 

D: Čína. Má obrovský ekonomický potenciál a je nedemokraticky a velmi schopně řízena. To 

jí napomáhá k prakticky stálému hospodářskému růstu. Zatímco v Evropě máme 

pseudokorektní a humanitární hesla, stavíme mešity, stávkujeme kvůli kdečemu apod., tak 

Čína financuje ze svých devizových rezerv svým podnikům nákup surovin až okolo 20%!! Tj. 

kilo materiálu je ještě před nasypáním do stroje levnější o 20% než u nás a o to jim jde. Pak 

jsou jejich výrobky ještě levnější než naše. My v Evropě i ČR řešíme zatím počty žen ve 
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vedoucích pozicích. Prostě oblbujeme se nesmysly a hloupneme. Ztratili jsme smysl vidět 

podstatu státu(ů).   

20. Využíváte možnosti navštívit veletrhy, kde se můžete seznámit se zahraničními 

partnery? Jak je to pro vás přínosné?  

A: Ano navštěvujeme a vystavujeme, je přínosné. 

B: Ne-ne. 

C: Na veletrhu jsou obvykle zástupci prodeje, nikoliv nákupu, mluvím o polotovarech (odlitky, 

výkovky), proto úspěšnost není vysoká. V oblasti strojírenství sledujeme vývoj oboru. 

D: Jistě, to je velmi důležité. Setkává se zde prakticky celý svět. V SRN jsou skvělé a důležité 

veletrhy v Hannoveru, Düsseldorfu a Berlíně. Porovnáváte technologie a sledujete inovace a 

trendy. A nakupujete…. 

21. Co Vás nejvíce brzdí v dalším rozvoji Vašeho podnikání směrem do Německa? 

(legislativa EU, ČR, Německa, neochota partnerů, nedostatečné inovace, slabá poptávka, 

negativní zkušenost s veřejnou správou a vymahatelností práva v Německu a 

další.………)  

A: Slabá poptávka. 

B: Legislativa ČR a Německa. 

C: Takřka všechno je správně. 

D: V současné době naše neochota investovat. Věříme tomu, že krize zdaleka neskončila. 

Prostě se bojíme. 

22. Jak ovlivnila intervence ČNB na podzim roku 2013 Vaše hospodářské výsledky? Mělo to 

nějaký efekt? Byl ten efekt jen krátkodobý, nebo očekáváte, že bude mít spíše 

dlouhodobý dopad?  Můžete uvést například, zda-li došlo ke zvýšení nebo snížení tržeb a 

poptávky?  

A: Obchody zůstaly stejné, ale zvýšily se tržby v CZK = pozitivní přínos. 

B: Bez výrazného vlivu (ať již negativního, nebo pozitivního). 

C: Jsme výrazně exportní firma – cca 60% produkce, tedy nenakupujeme, ale vyvážíme. 

Z toho vyplývají klady i zápory. 

D: Intervenci ČNB rozuměl málokdo (snad jen pan Singer a jeho klienti). Ubezpečuji Vás, že 

ani jedna z velkých bank, se kterými spolupracujeme, nechápala o co jde. Intervenci prosím 

berte jako měnovou reformu podobnou té v roce 1953. Snad jen s tím rozdílem, že jsme nebyli 

okradení o 80% hodnoty naší equity. Většina podniků má střednědobé fixace měn (1-1,5 
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roku), ty to velmi poškodilo. Neznám nikoho, kdo by nefixoval export. Tak asi tak. Na 

poptávky to vliv nemohlo mít, zákazníci obchodují jen v Eurech. Taky se Vás na něco zeptám: 

„ Jaký interní firemní kurs mám použít pro novou zakázku od VW, která začne na jaře 2015 a 

skončí v létě 2022 (25, 26 nebo více CZK/EUR?). V takhle nestabilním prostředí se špatně 

obchoduje. Napovím Vám, intervence budou trvat, dokud se nebude míra inflace blížit 2%. 

Tak to pan Singer říkal. Můžete věřit, ale nemusíte… 

23. Do jakých zemí hodláte dále expandovat nebo s kolika novými partnery zamýšlíte 

uzavřít smlouvu? Jaká kritéria jsou pro vás nejduležitější ve výběru obchodního 

partnera?  

A: Potřebujeme obecně posílit obchody ve Francii, Španělsku, Itálii a Jižní Americe. 

Konkrétní kritéria pro výběr obchodních partnerů nemáme. 

B: Spolehlivost dodávek. 

C: Viz otázka č. 19. Důvěra, finanční krytí, atd. 

D: Obchodujeme prakticky v celém světě. Hlavním kritériem je vždy solventnost klienta. 

Vraťme se zpátky k otázce č. 15. 
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Interview s odborníky  

1. Pokud se podíváme na vývoj obchodní politiky ČR po roce 1993, prošla mnohými 

změnami. Myslíte si, že je lepší, že se Česká Republika více orientuje na liberalizaci 

obchodu? Nebo zastáváte názor, že by se ČR měla orientovat na protekcionismus? 

Ing. Lenka Svetlanova: ČR byla vždy liberální a prosazovala odstraňování překážek 

v obchodu, viz GATT/WTO, její iniciativy v 90. letech apod. Malá ekonomika musí být ze své 

podstaty otevřená, je závislá nejen na vývozech, ale i dovozech surovin, materiálů, polotovarů 

apod. 

 

Ing. Miroslav Nemec: S vyjímkou Severní Koreje a Kuby, celý průmyslově vyspělý svět vytváří 

pro své podnikatele podmínky vedoucí k volnému obchodu. Každý stát má ovšem možnost, za 

předpokladu naplňování mezinárodních dohod, využívat celní a daňové politiky k ochraně 

svého vnitřního trhu. Model centrálního plánování ekonomiky neuspěl a vedl ke krachu 

bývalého socialistického bloku. 

2. ČR jako člen EU a následně také WTO přijímá rozhodnutí, která vedou ke stále většímu 

odbourávání bariér. V čem to může poškodit nebo zvýhodnit české podnikatele a 

podniky? 

Ing. Lenka Svetlanova: ČR se stala dobrovolně členem EU i WTO, protože její občané a 

zástupci státu si byli vědomi, že je to pro ČR výhodné a nezbytné. Otevřenost a liberalizace 

může poškodit jen ty méně schopné a nekonkurenceschopné. Naopak ti, co jsou schopní, 

inovativní a podnikaví mají otevřené dveře do světa. 

 

Ing. Miroslav Nemec: Díky členství v těchto organizacích mají firmy podnikající na 

území ČR volný přístup na trhy ostatních členských zemí. Výhodou jsou tedy jednotné celní a 

daňové zákony, snížení administrativní náročnosti vstupu na tyto trhy, vyšší 

konkurenceschopnost těchto firem díky o něco nižším výrobním nákladům a jistota právního 

prostředí. Nevýhodou pro naše podnikatele může být vyšší konkurence importovaného zboží a 

samozřejmně kurzová rizika. Tato by měla být odstraněna vstupem ČR do eurozóny.  

3. Jaká negativa přinesl vstup ČR do EU pro podniky a podnikatele v oblasti obchodu?  
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Ing. Lenka Svetlanova: Pozitiva, resp. negativa nelze generalizovat. Každý podnik je jiný 

(rozsahem působení, charakterem, velikostí, činností apod.). V každém případě jsme po 

vstupu do EU přijali Společnou obchodní politiku EU, která nás zavazuje k provádění 

společných principů a zásad. V tomto směru mohou být některá unijní rozhodnutí pro některé 

čl. státy méně výhodná, někdy se nejedná o celé státy, ale dílčí subjekty (trhy). Jde o hledání 

vzájemných kompromisů, bez nich žádné jednání nemůže probíhat. 

 

 Ing. Miroslav Nemec:Mimo to co jsem uvedl již dříve, to byla přímá konfrontace s vyspělou 

konkurecí, která přinesla na náš trh technologicky vyspělé produkty, mnohdy levnější a 

účinější než tuzemský substitut v oblastech průmyslové výroby. V oblasti spotřebního zboží 

byla tato nabídka mnohem výraznější. Tato situace mohla samozřejmně vést a v mnoha 

případech vedla k ukončení výroby v tuzemských závodech. 

4. Můžete zmínit jaké jsou výhody, které plynou z odevzdání suverenity ČR v oblasti 

obchodní politiky ? 

Ing. Lenka Svetlanova: Vaše otázka zní velmi schematicky. Praxe je složitější. Každý členský 

stát si vytváří vlastní národní pozice a výměna informací a jednání probíhají na různých 

úrovních v pravidelných týdenních intervalech (v ČR i v Bruselu). Navíc máme možnost 

vytvářet koalice s dalšími čl. státy, se kterými jsme si názorově blízcí, např. v rámci V4. Není 

to tedy „o nás – bez nás“, jak je mnohdy prezentováno. 

 

 Ing. Miroslav Nemec:Myslím si, že ČR nikdy zcela neodevzdala veškerou svou suverenitu do 

rukou institucí EU, výhodou tohoto členství ovšem je jednotná celní a daňová legislativa, 

stabilita právního prostředí, koordinace obchodní politiky s ekonomicky vyspělejšími zeměmi, 

jednotná politika zemí EU proti nárustu dovozu výrobků ze zemí s neprůhlednými výrobními 

náklady, dětskou prací, nedodržováním ekologických dohod a jiné. 

5. V jakých názorech v oblasti SOP se ČR rozchází s ostatními členy EU?  

 Ing. Lenka Svetlanova: Opět na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Záleží na tématech 

jednání. Obecně ČR vždy vycházela z liberální teorie a snažila se překážky obchodu 

nevytvářet, ale odstraňovat (např. diskuze nad zavedením antidumpingového cla na dovoz 

obuvi z Číny, nebo v současné době uvažované obchodní restrikce vůči Rusku apod.). ČR 

patří společně se severskými státy k liberálnímu křídlu v EU. 
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Ing. Miroslav Nemec: Při uzavírání přístupových dohod si jednotlivé členské země vyjadnali 

řadu vyjímek v oblasti státní podpory různým podnikatelským subjektům. V ČR to byla 

například státní pomoc při restruktruktualizaci těžkého průmyslu. V sousedním Polsku 

například vyjímka pro zemědělství. Oblast státní podpory pro jednotlivé oblasti hospodářství 

jsou často hlavními body jednání mezi evropskými komisaři a naší administrativou. 

6. Jaké jsou v současnosti zájmy ČR, jež by ráda prosadila v oblasti společné obchodní 

politiky?  

 Ing. Lenka Svetlanova: Např. ochrana zeměpisných označení dalších produktů, zatím platí 

pro víno. 

 

Ing. Miroslav Nemec: Vzhledem k tomu, jak má ČR strukturované hospodářství s malým 

vnitřním trhem a výraznou exportní politikou, je zřejmé, že zájem podnikatelů je co nejvíce 

zajistit uvolnění přístupu na zahraniční trhy. Důležitá oblast k jednání je i volný pohyb 

pracovních sil v rámci členských zemí EU. 

7. Jaké kroky by měla veřejná správa podniknout k zefektivnění obchodování? 

Ing. Lenka Svetlanova: Veřejná správa vytváří pouze rámcová pravidla pro obchodování a 

v případě zahraničního obchodu je zde navíc limitována nařízeními a opatřeními SOP EU. 

„Zefektivnění obchodování“ je více méně v rukou soukromé sféry. 

 

Ing. Miroslav Nemec: Státní správa snad již nebude zasahovat do podnikání soukromých 

subjektů. Státní správa by měla vytváře spravedlivé podmínky pro všechny účastníky trhu a 

zastupovat zájmy daňových poplatníků doma i v zahraničí. 

8. Evropská komise apeluje, aby ČR vytvořila stabilnější, efektivnější a více politicky 

nezávislou veřejnou správu. Snaží se MPO o tyto změny? 
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Ing. Miroslav Nemec: Tato otázka je spíše pro zákonodárce a vládu. Zde by měla být politická 

ochota se dohodnout na formě efektivní státní správy. MPO se vždy snažilo s podnikateli 

komunikovat a v rámci možností daných zákonem vycházet jejich požadavkům vstříc.  
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9. Jaké jsou nejčastější požadavky českých exportérů, které by rádi prosadily v oblasti 

obchodováni?  

Ing. Lenka Svetlanova: Méně byrokracie, snadnější přístup na trhy třetích zemí, nižší daně, 

dostupné úvěry. 

 

Ing. Miroslav Nemec: Mimo to co jsem již zmínil výše, je to podpora jednotlivých 

velvyslanectví a jejich obchodních radů našim exportérům. Důležitá je činnost agentury 

Czech trade, která pomáhá zajmům našich exportérů v zahraničí. Velmi významná pomoc 

jsou i společné cesty našich vládních činitelů do zahraničí, kde součástí delegace je i řada 

zástupců exportérů, kteří mají díky této oficiální návštěvě rychlejší přístup ke svým možným, 

budoucím obchodním partnerům. 

10.  Je v ČR dostatečná podpora pro dlouholeté exportéry a také pro začínající exportéry? 

Můžete uvést v čem konkrétně je podpora silná a kde má své slabiny? 

Ing. Lenka Svetlanova: K této otázce by se nejlépe měli vyjádřit sami vývozci. Myslím, že se 

státní správa v tomto směru snaží neustále věci zdokonalovat, viz. praxe 90. let a současnost. 

 

Ing. Miroslav Nemec:  Úspěšnost exportérů na zahraničních trzích je dána především kvalitou 

jejich nabízených výrobků a služeb. Teprve tehdy může stát v některých oblastech 

podnikatelům pomoci a pomáhá. Mimo to ce jsem již zmínil dříve bych rád ještě zmínil dvě 

instituce. Českou exportní banku, která jak je již v názvu uvedeno zajišťuje exportérům 

zvýhodněné financování jejich kvalitních projektů a pojišťovna EGAP pojišťující český export. 

Tato instituce má přímo oddělení podporující malé a střední podniky. Slabiny tato podpora 

má spíše ve vztahu k českým daňovým polatníkům, neboť ne všechny projekty jsou úspěšné a 

společnost následně nezbývá než tyto ztrátové obchody sanovat. 

 

11.  Jak byste zhodnotil/a postavení ČR v porovnání s ostatními zeměmi celosvětově a 

v rámci EU? V čem ČR zaostává a co je potřeba změnit, aby v oblasti obchodu byla 

efektivnější? 
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Ing. Miroslav Nemec: ČR a její podnikatelé  jsou v oblasti dodávek finálních výrobků 

významný hráč v oblasti strojírenství, automobilovém , zbrojním,nebo chemickém průmyslu, 

ale také v řadě jiných oborů. Nemysleme si ovšem, že naše země je vzhledem k její historii a 

velikosti v rámci světového, nebo evropského obchodu něčím mimořádným. Naši výhodou je, 

že jsou zde vzdělaní a pracovití lidé a tato odvětmí průmyslu mají svou tradici v našich 

zemích po desítky let. Politika investičních pobídek minulých vlád motivovala zahraniční 

podniky ke svým investicím na źemí ČR a dala práci přímo či nepřímo stovkám tisíc lidí. Řada 

podniků se realizuje v různých subdodávkách pro tyto velké podniky a mají možnost dále 

rozvíjet své podnikání. O úpěšnosti obchodování v naprosté většině rozhodují jednotliví 

účastníci trhu. Stát jim v tom v rámci svých možností může pomáhat a pomáhá. 

   

12. Je budoucí vývoj obchodní politiky EU něčím hrozbou pro Českou Republiku  nebo 

naopak příležitostmi z hlediska stále většího odstraňovaní bariér? 

Ing. Lenka Svetlanova: EU vytváří mantinely pro obchodní politiku. Konkrétní úspěchy závisí 

mnohdy na osobních kontaktech a schopnostech české obchodní diplomacie. Navíc, 

rozhodující je na trhu je vždy cena, kvalita, inovace, servis atd. 

 

Ing. Miroslav Nemec: Projekt  EU byl vybudován mimo jiné i s cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti jednotlivých zemí a podniků v rámci unie. Přes některé chyby a 

následné nepříjemnosti, které tato změna struktury EU přinesla je zřejmé, že je tento projekt 

úspěšný. Pozitiva mnohonásobně převládají nad negativy. Hodnota a kvalita života v dnešní 

evropě je nejlepší v její tisícileté historii. K této kvalitě přispívají jednak rozhodnutí, které 

orgány EU vydávají a hlavně stabilní podnikatelské a obchodní prostředí. V historii Evropy 

není úplnou samozřejmostí, že se zde již zhruba 70 let nevede   mezi mocnostmi žádná válka a 

doufejme, že to tak zústane i nadále. 

13. Podle ankety Hospodářské komory volají podnikatelé po co nejrychlejším zavedení 

eura. Jestli Česko vidí export s Německem, jako jeden z nejzásadnějších, snaží se MPO 

posadit zavedení eura? (Což by pro české podnikatele znamenalo snížení transakčních 
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nákladů, které jsou spojeny s konverzí měny, cenovou transparentností, snadnější 

komparaci cen).  

Ing. Lenka Svetlanova: Tak za prvé: MPO má v tomto směru jen velmi malé možnosti. 

Rozhodující jsou Maastrichtská konvergenční kritéria a pak politická vůle čelních 

představitelů ČR, vč. ČNB. Za druhé: velké exportní firmy již dnes realizují své transakce 

v eurech a čeští exportéři také vědí, že mají možnost se zajistit proti kurzovým ztrátám. Někdy 

může být jejich odhad, resp. zajištění nevýhodné, ale i to je riziko podnikání. 

17. Jaká jsou očekávání vlády ČR v oblasti obchodování s Německem do budoucna? 

Ing. Lenka Svetlanova: Snahou české vlády je diverzifikovat vývozy a snížit závislost ČR na 

vývozech do EU, zejm. do Německa, které se podílí na českých vývozech cca 30% 

18. Česká ekonomika je na tu Německou silně navázána. Obě země mají bohatou obchodní 

výměnu a komplexní průmyslovou spolupráci. Proč si myslíte, že jsme, tak silně 

napojeni na Německo?  

Ing. Lenka Svetlanova: Historické vazby, podobná kultura, sociální cítění, znalost jazyka, ale 

i PZI a zejména vzdálenost. Německo je motorem nejen české ekonomiky, ale i řady dalších 

nově přistoupivších zemí. 

19. Neměla by ČR přemýšlet o větší diverzifikaci zahraničního obchodu jak z produktového 

tak i z teritoriálního hlediska? 

Ing. Lenka Svetlanova: ČR usiluje o diverzifikaci. Co se týče komodit, tam je třeba vycházet z naší 

průmyslové základny a komparativních výhod, resp. nevýhod. A nelze zapomínat ani na globalizaci 

světové ekonomiky a rostoucí fragmentaci výroby. 

20. Během hospodářské recese se potvrdila přílišná závislost českého obchodu na německé 

spotřebě, co by měli čeští podnikatelé podniknout pro snížení této závislosti? 

Ing. Lenka Svetlanova: Více inovovat a dostat se i na vzdálenější trhy. Lehce se radí, hůře realizuje. 

Jsme malí a bez pomoci velkých (EU) to je obtížné. Konkurence není jen na třetích trzích, ale i na 

unijním trhu, proto je třeba zaujmout tzv. „strategii tržních výklenků“ a najít si své místo na trhu 

 

 


