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Mám ambici být úspěšným velvyslancem v zemi, která patří k 
největším a nejrychleji rostoucím ekonomikám světa. 
Navážu na co nejlepší tradice česko-indických hospodářských vztahů, 
které využiji ke zprostředkování nových obchodních a investičních 
příležitostí pro naše firmy. Bude mi ctí, budu-li vnímán českým 
podnikatelským stavem jako jeho vrcholový představitel v Indii. 
       Milan Hovorka 
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Úspěšný 
velvyslanec 

České 
republiky v 

Indii Znalost 
indické 

ekonomiky 

Zkušenosti z 
mnohostranné a 

dvoustranné 
obchodní diplomacie 

Ekonomická 
diplomacie jako  
klíčová priorita 

Vnímání potřeb 
českých podniků 

Vysoké pracovní 
nasazení, 

schopnost 
komunikace 

 

Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 
výzvy pro ekonomickou diplomacii                    Co nabízím 
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Klientské centrum pro export 

Ministerstva zahraničních věcí a 
průmyslu a obchodu; ministerstva 

financí, zemědělství, vnitra, školství a 
další 

SPD ČR, HK ČR, Agrární komora, 
AMSP, „česko-indické“ komory, 

další svazy a podnikatelské 
reprezentace a jednotlivé firmy 

 

Centrály agentur CzechTrade, 
CzechInvest, CzechTourism, Česká 

centra 

Indičtí partneři z řad orgánů státní 
správy, podnikatelských 

reprezentací a jednotlivých  

Český tým v Indii: 

ZÚ Dillí 

ZK CzechTrade Mumbaj, 
Bangalore  

Honorární konzuláty (Mumbaj, 
Kalkata (Bangalore)) 

 

Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 
výzvy pro ekonomickou diplomacii      Partneři 
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Jednotné kontaktní místo  
pro současné i budoucí exportéry 

JEDNOTNÁ ZAHRANIČNÍ SÍŤ 

 

 

 

http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/statni-
podpora-exportu/klientske-centrum-pro-export.html 
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-
oborovych-prilezitosti.html 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/katalog-sluzeb-jednotne-
zahranicni-site-jzs-a-klientskeho-centra-pro-export-kce-56237.html 

 

Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 

výzvy pro ekonomickou diplomacii                   Společná nabídka  
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• Nejrychleji 
rostoucí velká 
ekonomika světa 

• Prognóza 
dalšího zrychlení 
růstu 

• Obnovený zájem 
zahraničních 
partnerů o 
spolupráci 

• Otevření 
ekonomiky vůči  
okolnímu světu 
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 •      „Minimum 
Government 
Maximum 
Governance 

• Zlepšení 
podnikatelského 
prostředí 

• Usnadnění FDI 

• Zjednodušení 
daňového systému 

• Nižší zdanění 
podniků 

• Efektivnější alokace 
veřejných 
prostředků 

• Zjednodušení 
systému zadávání 
veřejných zakázek 
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• Team of India 

• 75. výročí 
nezávislosti 

• Zajištění přístupu k  
elektrické energii, 
pitné vodě, 
zdravotnické péči a 
vzdělání 

• Zlepšení sociálního 
systému 

• Rozvoj dopravní 
infrastruktury 

• Přístup k 
zaměstnání či 
ekonomické 
příležitosti 

 

 

 

 

Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 

výzvy pro ekonomickou diplomacii                         Proč právě teď? 



Ministerstvo průmyslu a obchodu 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

HDP 6,6 5,1 6,9 7,2 7,5 7,9 8,0 

Průmysl 7,8 2,3 4,4 5,0 5,5 6,1 6,4 

Investice 

(% HDP) 

 

33,6 

 

31,4 

 

29,7 

 

28,8 

 

29,2 

 

30,6 

 

32,0 

Spotřeba 

(% HDP) 

 

68,8 

 

69,8 

 

71,0 

 

71,9 

 

72,5 

 

73,5 

 

74,2 

Dluh 

(% HDP) 

 

68,3 

 

67,7 

 

66,8 

 

64,8 

 

62,7 

 

60,7 

 

58,3 

Deficit BÚ 

(% HDP) 
 

-4,3 

 

-4,8 

 

-1,7 

 

-0,7 

 

-0,9 

 

-1,7 

 

-2,7 

 

Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 
výzvy pro ekonomickou diplomacii  
Nejrychleji rostoucí z velkých ekonomik 
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Výzvy 

• Právní a ekonomický rámec 

• Vysoká administrativní zátěž 

• Zvládnutí ekonomických a 
sociálních reforem 

• Dopravní a logistická 
infrastruktura 

• Struktura energetického trhu 

• Ochrana domácího trhu před 
zahraničních konkurencí 

• Využití domácích surovin 

• Vysoká míra chudoby 

• Mobilita pracovní síly 

Silné stránky 

• Vysoká tempa ekonomického růstu 

• Velikost trhu 

• Diverzifikace ekonomiky 

• Rozvoj nových oborů 

• Důraz na čisté technologie 

• Nižší výrobní náklady 

• Poloha – blízkost trhů 

• Kvalifikovaná pracovní síla 

• Věková struktura obyvatel (47 % 
mladších 25 let) 

• Početná a rychle rostoucí střední 
třída  

 

Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 

výzvy pro ekonomickou diplomacii              Silné stránky a výzvy  



Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Obnova dynamického růstu českého vývozu 

Usnadňování obchodu 

Více investic ve vzájemných vztazích 

Férové zacházení pro české firmy ve veřejných zakázkách 

Spolupráce na trzích třetích zemí 

Výzkum a vývoj pro inovace 

Vztahy EU - Indie 

 

Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 

výzvy pro ekonomickou diplomacii                            Priority 
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•Noví partneři pro české firmy z řad velkých indických podniků 

•Přiblížení příležitostí indického trhu malým a středním podnikům 

•Robustní rámec exportního financování a pojišťování 
Export                 

•Spolupráce podniků působících v Indii - Czech Business Club 

•Jak správně podnikat na indickém trhu 

•Řešení problémů již usazených firem  
Joint Ventures 

•Nové investice zprostředkované ZÚ 

•Česko-indické investiční fórum 

•Práce se stávajícími investory v ČR                                                                                          
Investice do ČR 

•Orientace v systému veřejného zadávání 

•Advokát zájmů českých podniků Veřejné zakázky 

•Mapa oborových příležitostí 

•Více oborově zaměřených aktivit 

•Důraz na vyšší přidanou hodnotu 
Obory 

•Výhody ze společného působení EU 

•Účast na tvorbě obchodní politiky 

•Dohoda o volném obchodu EU- Indie 

EU-Indie 

•Program na podporu společného inovačního podnikání 

•Spolupráce vysokých škol a vědeckých pracovišť 

•Výměna studentů a odborné vzdělávání pro potřeby českých firem 
Výzkum, vývoj, inovace 

•Lepší využití existujícího potenciálu 

•Více indických turistů do ČR 

•Přímé letecké spojení 
Cestovní ruch 

 

Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 
výzvy pro ekonomickou diplomacii      Priority podrobněji 
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Vývoz Dovoz Obrat Saldo 

USD Poř. Index USD Poř. Index USD  Poř. Index USD 

1993 51 394 31. -- 35 435 30. -- 86 839 30. -- 15 959 

2003 119 963 35. 77,2 120 232 39. 119,8 240 195 38. 93,8 - 269 

2004 199 709 32. 146,5 181 046 34. 150,6 380 755 32. 158,5 18 663 

2008 622 991 26. 113,3 510 330 33. 157,2 1133321 30. 119,4 112 661 

2009 591 054 23. 94,5 471 770 30. 92,4 1062824 27. 93,8 119 284 

2010 788 402 21. 133,4 572 906 30. 121,4 1361308 26. 128.1 215 495 

2011 852 886 23. 108,2 653 098 30. 114,0 1505984 26. 110,6 199 788 

2012 653 857 27. 76,7 595 541 31. 91,2 1249398 28. 83,0 58 316 

2013 561 588 31. 85,9 641 843 30. 107,8 1203431 29 96,3 -80 255 

2014 589 625 104,9 695 416 108,3 1285041 106,7 -105791 

2015 

I.-VI. 

283 264 100,4 331 805 94,5 615 069 97,1 - 48 540 

 

Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 

výzvy pro ekonomickou diplomacii     Vzájemný obchod (tis. USD) 
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ČR porovnání vývozu do Indie s ostatními zeměmi BRICS   

1992 – 2014; mld. Kč 

1992 2003 2008 2009 2011 2012 2013 2014 14/92 14/03 

Index Index 

Vývo

z 

112,9 116,2 

Dovoz 

Obrat 

Saldo 

Vývoz (2003, 2009 – 2014, mld. Kč, index 2014/2003) 

2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Index 

Čína 6,8 15,8 23,2 29,5 32,7 37,6 42,2 620 

Indie 3,4 11,3 15,1 15,1 12,8 11,0 12,3 362 

Brazílie 1,5 5,2 7,2 7,6 8,0 8,3 8,0 533 

Rusko 16,4 49,7 67,0 92,7 118,0 116,2 112,9 688 

JAR 1,2 4,8 7,8 9,6 9,1 9,8 10,8 900 

Celkem 29,3 86,8 120,3 154,5 180,6 182,9 186,2 635 

Svět (bln) 1,4 2,1 2,5 2,9 3,1 3,2 3,6 327 

BRICS/ 

Svět (%) 

 

2,1 

 

4,1 

 

4,8 

 

5,3 

 

5,8 

 

5,7 

 

5,2 
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Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 
výzvy pro ekonomickou diplomacii              

Indické investice v ČR – zájem o nové investory 
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Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 
výzvy pro ekonomickou diplomacii                 

České investice a joint-ventures v Indii 
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350  
–  
500 
miliard 
USD 

České firmy jsou na trhu 
veřejných zakázek přítomny, 
příležitosti si uvědomují a 
mají zájem o jejich využití. 
Signalizují však řadu 
problémů 

Opakované rušení výběrových 
řízení, časté zpochybňování 
procesní stránky řízení 

Problémy s transparentností, 
důvěryhodností zadávacího 
řízení, absencí klíčových termínů, 
prodlevami při rozhodování a 
zveřejňováním výsledků 

Zvýhodnění tuzemských firem ve 
formě cenových preferencí, 
omezení soutěže na určitou 
skupinu dodavatelů či 
vyjednávaní s předem vybranými 
dodavateli 

Většina zakázek zůstává v 
rukou domácích, indických 
společností. 

Indie není stranou Dohody 
WTO o vládních zakázkách. 

Chybí centrální zákon a 
politika, jež by určovaly 
jednotná pravidla zadávání 
veřejných zakázek 

 

 

 

 

 

Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 
výzvy pro ekonomickou diplomacii                 

Vládní zakázky zdroj velkých příležitostí 



Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Cíl: Zvýšení podílu zpracovatelského průmyslu na HDP ze 16 
% na 22 % v roce 2022 cestou podpory investic, rozvoje 
inovací, ochrany duševního vlastnictví, zjednodušení 
regulatorního prostředí 

Analýza situace v 
jednotlivých průmyslových 
sektorech, faktory růstu, 

otevření přímým 
zahraničním investorům 

Pobídky: daňové, vývozní, 
na podporu výzkumu a 
inovací, malé a střední 

podniky, národní investiční a 
zpracovatelské zóny 

22 Sektorů (včetně 
automobilového, leteckého, 
chemického, energetického 

strojírenství, obranného, 
farmaceutického, 

potravinářského a dalších) 

Kompetence českých 
podniků v řadě z 

podpovaných 
průmyslových oborů 

 

Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 
výzvy pro ekonomickou diplomacii  
Zpracovatelský průmysl: indické potřeby – české příležitosti 
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Automobilový průmysl (automobily a součástky) 

Železniční průmysl (železniční vozidla, součásti, zabezpečení) 

Letecký a kosmický průmysl (malá letadla, vybavení letišť) 

Energetika (nové energetické zdroje, distribuce) 

Těžební průmysl (dobývací technika) 

Strojírenství (stroje a zařízení) 

Potravinářský průmysl  

Environmentální technologie (čisté technologie) 

Zdravotnická technika a farmaceutický průmysl 

Obranný a bezpečnostní průmysl 

Technologicky vyspělé obory (nanotechnologie, biotechnologie) 

 

Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 

výzvy pro ekonomickou diplomacii                Perspektivní obory 
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Synergie plynoucí z členství v EU  

Společná obchodní 
politika EU  

Rovnocenné 
postavení ve 

srovnání s ostatními 
ČS EU 

Jednání  EU - Indie 
o volném obchodu 

Usnadňování 
obchodu 

Opatření na 
ochranu trhu 

 

Databáze EK přístupu 
na trh 

http://madb.europa.eu/
madb/indexPubli.htm 

Trade Portal of India 

http://www.tradeportalof
india.org/ 

 
Delegace EU v Indii 

http://eeas.europa.eu/delegations/india/index
_en.htm  

European Business and Technology 
Center 

Enterprise Europe Network – India 
http://ebtc.eu/index.php/about-ebtc/why-india 

 

 

Europe India Chamber of Commerce 

http://www.eicc.be 

 

The Council of EU Chambers of 
Commerce in Inida 

http://www.euindiachambers.com/ 

 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
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     Vývoz EU do Indie: srovnání 

               ČR 10. největším vývozcem z řad ČS 

  ČR největším vývozcem z řad „nových“ ČS (tis. EUR) 

2003 2004 2009 2011 2012 2013 2014 

ČR 106 358 162 904 428 619 614 123 509 477 422 930 444 325 

Slovensko 21 690 27 125 57532 68 932 55 426 32 586 30719 

Polsko 71 312 68 894 242 212 374 661 519 431 368 209 411 560 

Maďarsko 30 544 29 074 137 600 350642 221 950 164 293 159 655 

Belgie 3 851612 4263358 4526669 7992559 7945699 7906070 8535337 

Dánsko 206 829 265 575 277 519 422 690 346 229 287 575 312 028 

Finsko 208 077 263 939 453 761 624 961 482 761 480 728 399 628 

Nizozem. 558 204 783 505 1699150 1883570 1966128 1663202 1888934 

Rakousko 209 647 300 934 577 731 829 595 626 635 655 226 617 678 

Švédsko 780 418 908 198 1204369 1496480 1298893 1151101 1140288 

EU-28 14578917 17155249 27499433 40582320 38541307 35873720 35454659 
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• Věnuj dostatek času výběru vhodného a spolehlivého partnera 

• Nech si poradit, konzultuj vhodné podnikatelské reprezentace Výběr partnera 

• Buduj důvěru ve vzájemných vztazích   

• Důvěřuj, ale prověřuj Komunikace 

• Zvol vhodnou strategii přístupu na trh 

• Indie není během na krátkou trať – trpělivost se vyplácí Přístup na trh 

• Přijď s výrobky a službami s přiměřeným poměrem kvalita - cena 

• Cena je klíčovým faktorem při rozhodování Produktové portfolio 

• Pochop  priority centrální vlády a vlád svazových států a území 

• Respektuj rozhodovací pravomoci svazových států a území Vládní priority 

• Rozvíjej znalost jednotlivých částí země 

• Jdi tam, kde Ti nabízejí nejvhodnější podmínky Rozmanitost 

• A hlavně nezapomeň, že máš v Indií kvalifikovaný tým, na který se 
můžeš spolehnout a který je Ti plně k dispozici Ekonomická diplomacie 

 

Indie – země s obrovským potenciálem: příležitosti pro české firmy, 

výzvy pro ekonomickou diplomacii              Několik rad na závěr 


