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Byznys má hrůzu 
z uvalení sankcí na Rusko

E15 l Бизнес напуган возможными санкциями против России

Provázanost globální ekonomiky prakticky 
neumožňuje uvalení sankcí na významného 
hráče ve světovém obchodu bez postihu 
ostatních. Je tak zjevné, že hranice mezi 
politikou a byznysem se definitivně rozplynuly.

Se znepokojením sledují vý-
voj na Krymu a na Ukrajině ne-
jen zástupci tuzemské Škody 
Auto, ale i světové automobilky 
Ford, GM, Renault, Volkswagen 
a další. Obávají se dalších kroků 
Ruska, z jejich pohledu důležitého 
odbytiště. 
Pro srovnání na největším evrop-
ském trhu v Německu nalezlo loni 
nového majitele 2,95 milionu osob-
ních aut, ve Velké Británii 2,26 mi-
lionu, v Česku 164 tisíc. Mnohé 
automobilky mají v Rusku své zá-
vody, mezi nimi i Škoda. Ta v pro-
vozu v Kaluze začala vyrábět mo-
del Rapid. Z linek ve druhém zá-
vodu v Nižním Novgorodu pak 
sjíždí model Yeti. Rusko je pro 
Škodu třetí největší trh, loni zdej-
ším zákazníkům dodala přes 87 
tisíc vozů. „Jsme významným ob-
chodním partnerem Ruska a sle-
dujeme Ukrajinu a Rusko se zne-
pokojením,“ uvedl šéf mateřské-
ho koncernu Volkswagen Martin 
Winterkorn na ženevském auto-
salonu. Nejvyšší představitel ně-
meckého sdružení automobilo-

vého průmyslu VDA Matthias 
Wissmann pak varuje, že ukrajin-
ská krize by se mohla stát hrozbou 
pro oživení evropského automobi-
lového sektoru. 

Opatrné automobilky
Opatrné prohlášení vydal v Ženevě 
představitel amerického Fordu 
v Evropě Stephen Odell: „Nebudeme 
činit žádná krátkozraká opatření. Je 
příliš brzy přijímat zásadní rozhod-

nutí.“ Ford vyrábí své klíčové modely 
Focus a Mondeo v závodě v petrohrad-
ském regionu. Také General Motors 
má v Rusku provoz, v němž chce vy-
rábět zhruba 350 tisíc aut. „Sledujeme 
situaci velmi pozorně, jsme připrave-

ni jednat. Je to pro nás velký trh,“ řekl 
agentuře Bloomberg prezident GM 
Dan Amman. Na Rusko se silně za-
měřily Renault a Nissan. V poslední 
době obě automobilky přidaly ve sna-
ze převzít kontrolu nad největším vý-
robcem aut v zemi AvtoVAZ. Ruská 
automobilka na tom není nejlépe. 
Prodeje Renaultu naopak loni v nej-
větší zemi světa rostly o 11 procent 
na 210 tisíc aut. 

Automobilky utratily v Rusku 
v posledních letech miliardy rub-
lů při výstavbě a rozšiřování svých 
závodů. Stalo se tak poté, co jim 
ruská vláda nabídla v roce 2011 da-
ňové pobídky. Výrobcům bylo do-
voleno dovážet do země kompo-
nenty s nulovým nebo minimál-
ní clem. Na oplátku musejí v zemi 
vyrobit ročně minimálně 300 tisíc 
aut.

Larisa Táborová, 
členka představenstva Kovosvit MAS

V Rusku máme společný 
podnik MTE Kovosvit 
MAS. Zrovna jsme 
se vrátili z ruského 
Rostova, kde jsme byli 

na pracovní cestě, a měli možnost 
vidět, jaká je tam skutečná situace. 
Na náš byznys má samozřejmě vliv 
především kurz rublu. Jeho pád se 
negativně odráží na nákupu kom-
ponentů a příslušenství v zahraničí. 
V důsledku toho se snižuje zisk 
společnosti. Co se týká politické si-
tuace, nerada bych hodnotila. Rusko 
s Ukrajinou se musí posadit k jedna-
címu stolu a vyjít si vstříc v řadě otá-
zek, i kvůli finanční rovině. Co se týče 

evropských sankcí, uškodily by řadě 
zemí. A Češi by neměli zapomínat, 
že máme i německou či švýcarskou 
konkurenci aktivní ve strojírenství 
a jiných průmyslových oborech. Je 
třeba vážit slov i reakcí.

Jaroslav Jirkovský, 
člen představenstva PSJ

Ano, poškozuje, napětí 
v politických vztazích 
nepřispívá k produktivní 
obchodní spolupráci. Již 
dnes se odráží minimálně 

ve formě zpomalení procesů schva-
lování exportních úvěrů. Konkrétně 
na Ukrajině máme podepsané 
kontrakty s exportním financováním 
v řádech stovek milionů eur a nyní je 

vše zastaveno. Na akce jsme plánovali 
nasazení velkého počtu českých pra-
covníků, bylo spáleno mnoho nákladů 
s jejich přípravou. Takovéto kontrakty se 
připravují roky. Je to výpadek v obratu 
a výrobním plánu společnosti. Sankce 
osobně za reálné nepovažuji, v takovém 
případě by prohráli všichni, či by vyhráli 
ti, kteří by sankce nedodržovali nebo 
nebyli „povinni“ je dodržovat – tedy třetí 
země. Sankce by obchodní spolupráci 
zastavily. Naše společnost má v Rusku 
i Ukrajině stoprocentní dceřiné spo-
lečnosti. Máme tu mnoho obchodních 
partnerů, jsou rozpracovány další 
obchodní případy, ať už s podporou 
exportu od českého státu, či bez ní. 
Současná situace je pro nás velmi 
nepříjemná. 

Rusko dnes pro 
výrobce automobilů 
představuje jeden 
z nejdůležitějších trhů 
světa. Loni se tam 
prodalo 2,78 milionu 
nových aut. 

V Rusku máme mnoho ekonomických a finančních zájmů. 
Naše přítomnost je zde velmi silná. Hlavní teď je, jak se bude 
situace vyvíjet, Jerome Stoll, šéf prodejů Renaultu 
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Poškozuje 
váš byznys 
současné napětí 
mezi Ukrajinou 
a Ruskem? 

A co by 
znamenaly 
pro byznys 
ekonomické 
sankce uvalené 
na Rusko?
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Hynek Kmoníček:
Tvrdost vůči Rusku vyvolá i naši bolest 

E15 l Гинек Кмоничек (Hynek Kmoníček) Твёрдые меры против России будут способствовать и нашей боли

Tlak na to, abychom sami sebe omezili, což je 
překlad radikálních sankcí, ten od veřejnosti, 
podnikatelů, politických stran či občanských 
sdružení opravdu zatím necítím, říká šéf 
zahraničního odboru Kanceláře prezidenta 
republiky Hynek Kmoníček. 

V EU se mluví o tom, že na su-
mmitu nakonec převážil tvrdý 
postoj vůči Rusku před měk-
čím, mnoho komentátorů (nejen 
amerických) to tak nevidí a po-
važuje dosavadní reakci za velmi 
slabou. Jaké je vaše hodnocení?
Jde o dvě různé optiky pohledu 
na jednu a tutéž věc a tou věcí je 
politická realita. Tvrdost reakce je 
komentátory prostě hodnocena 
v poměru k jejich očekáváním a ta 
v dnešní Evropě skoro přímo odpo-
vídají kilometrové vzdálenosti jejich 
země od ruských hranic. Od pocitu 
maximálního ohrožení v baltských 
zemích, přes volání po co nejtvrdší 
odvetě v Polsku a vědomí nutnosti 
tvrdé, ale uměřené reakce v Česku 
a Německu s tím, že se jedná o velký 
problém, ale také ne náš problém je-
diný a hlavní, až po třeba francouzské 
přesvědčení, že vše je zvládnutelné, 
či španělský víceméně údiv, co se to 
tam zase v dálavách na východě při-
hodilo. V USA se pak hodnocení měří 
tím, jak velký jste republikán a nakolik 
máte políčeno na Obamu oproti 
tomu, nakolik jste demokrat a kolik 
toho máte po Evropě nacestováno. 

Mé vlastní hodnocení je samozřejmě 
české – dosáhnout sjednoceného 
postoje EU a USA s tím, že zemím 
s menší či jinou historickou pamětí 
musíme umět vysvětlit, proč je to i pro 
ně důležité. 

Kam až může EU, tedy i Česká 
republika, zajít v tlaku na Rusko, 
aniž to významněji poškodí její 
zájmy?
Každá sankce bolí a to obě strany. 
Tvrdost naší reakce je tedy přímo 
odvozena od množství bolesti, které 
jsme kvůli ní ochotni ještě vydržet. 
Tuto otázku tedy v konci nerozhodnou 
politici, ale občanská společnost 
v Evropě a politici budou její názory je-
nom reprezentovat. V České republice 
se na jedné straně o Ukrajině a Krymu 
tolik nediskutovalo mezi lidmi možná 

několik set let, ale z druhé strany tlak 
na to, abychom sami sebe omezili, 
což je překlad radikálních sankcí, ten 
od veřejnosti, podnikatelů, politických 
stran či občanských sdružení opravdu 
zatím necítím. 

V českých médiích se obje-
vil překlad ruského komentáře, 
který mimo jiné reaguje na sta-
novisko ministra Lubomíra 
Zaorálka. Podle něj ministr blu-
fuje, jelikož česká ekonomika 
Rusy potřebuje. Jak vnímáte po-
dobné českoruské přestřelky? 
Škodí byznysu?
Rozhodně mu neprospívají. Byznysu 
je vždy nejlépe, pokud se pohybuje 
v prostoru, kde politiku nepotřebuje. 

Nejde v případě ukrajinské krize 
o zásadní hrozbu pro evropskou 
bezpečnost a nemohou se příliš-
né ohledy na ekonomické zájmy 
vymstít?
Pokud by evropsko-americký postoj 
byl příliš neadekvátní velikosti hrozby 
tak, jak ji cítíme my, samozřejmě bude-
me varovat přesně před tímto scéná-
řem. Státy ale mají zdravý rozum, který 
jim míru jejich angažmá diktuje. Takový 
Holanďan neudělá nic podstatného 
pro ohrožení svých obchodů v Rusku, 
na druhé straně i jenom závan pokusu 
zavést mu nějaká „ruská pravidla hry“ 
kdekoli na dohled od Amsterdamu 
v něm vzbudí tak frenetickou aktivitu, 
že je to lépe ani nezkoušet. Jenomže 
Krym pro ně na dohled není, zatímco 

pro Balty je před oknem a pro nás 
hned za obzorem. To je geopolitika 
v praxi. Právě proto je dobře, že jsme 
všichni v NATO a EU pohromadě, aby 
se tohle vyrovnalo. 

Evropští diplomaté oceňují vy-
stoupení ukrajinského premié-
ra Arsenije Jaceňuka. Jak vní-
máte nový ukrajinský kabinet? 
Měla by s ním ČR navazovat užší 
vztahy a hledat způsoby, jak mu 
v současné krizi pomoci?
Rozhodně ano. Ostatně jinou formu 
komunikace s Ukrajinou jinou cestou 
ani nemáme. A v dialogu musíme 
vysvětlovat, že Pravý sektor je cestou 
do politického pekla, a počkat 
na prezidentské volby s důvěrou 
ve zdravý rozum voličů, kteří si roz-
hodnou, kdo jejich názoru skutečně 
odpovídá, a převezmou za svoje 
názory důsledky. 

V dubnu měl do Česka přijet 
ruský ministr zahraničí Sergej 
Lavrov, naopak prezident 
Zeman tam má jet v druhé polo-
vině roku. Jak je to s oběma ná-
vštěvami teď, nejsou v ohrožení?
Teď diskutujeme s ruskou stranou 
logicky zatím jiné věci. Já ale věřím, 
že se umíme dospěle dohodnout tak, 
aby tyto návštěvy na česko-ruské 
bilaterální lince nebyly nahrazeny 
ukrajinsko-krymským dialogem, 
který by českou problematiku nějak 
vytlačil. Času a vůle na naší straně je 
zatím dost.

Jiří Štěrba, 
partner advokátní  
anceláře BBH Legal

Nikoli, situaci 
zatím jen sledujeme 
a vyhodnocujeme 
si potenciální rizika. 
Nezaznamenali 
jsme, že by existující 

byznys českých investorů v Rusku 
byl konfliktem negativně dotčen. 
Na zahraniční investice obecně 
má v tuto chvíli dopad spíše 
citelné zpomalení ekonomik 
všech států BRICS včetně Ruska. 
Vzájemný obchod zejména 
mezi Ruskem a EU je obrovský. 
Očekávám, že především tyto 
strany nakonec udělají vše pro 

to, aby nemusely ke skutečně 
významným sankcím přistoupit. 
Pokud se sankční mechanismy 
objeví, je otázkou, zda budou 
skutečně v praxi využity. Vedle 
ekonomických ztrát na obou 
stranách by sankce mohly vest 
k izolaci Ruska, což není v zájmu 
nikoho.

Antonín Murgaš,  
mluvčí Alta

Vztahy s našimi 
ruskými a ukrajin-
skými partnery mají 
dlouhodobý cha-
rakter, obě teritoria 
zůstávají i nadále 

jednou z našich exportních 
priorit. Realizace uzavřených 
kontraktů probíhá standardně, 
žádné problémy nezazname-
náváme. V daném okamžiku 
nelze odhadnout, a nemá ani 
cenu spekulovat, jaký dopad 
na vzájemný obchod by mělo 
případné zhoršení politických 
vztahů. Pevně doufáme, že 
k tomu nedojde a že spolupráce, 
především hospodářská, bude 
na pragmatických základech 
dále pokračovat. Pokud ano, je 
tu reálné riziko, že to pravdě-
podobně ovlivní také obchodní 
a ekonomické aktivity, včetně 
negativních dopadů do celé 
české ekonomiky.

Zdeněk Šíma, 
šéf Rosatomu Overseas ČR

O zavedení případ-
ných ekonomických 
sankcí by se mělo 
rozhodovat až 
v době, kdy budou 

známy všechny relevantní infor-
mace o vývoji na Ukrajině a o jeho 
příčinách a souvislostech. Pokud 
by snad měly být zavedeny, obá-
vám se, že v případě tak silných 
protihráčů by přinesly ztráty 
na všech stranách. Jsem navíc 
přesvědčen, že ekonomické sank-
ce nikdy neměly vliv na změnu 
politických postojů.

Pokračování na následující straně A
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Americké podnikatelské sva-
zy varují před sankcemi vůči 
Rusku. V případě jednostran-
ných sankcí se obávají o obsaze-
ní atraktivního trhu konkurencí. 
Varují aparáty Kongresu a pre-
zidenta Obamy před tím, že by 
jednostranné sankce zaútoči-
ly na miliardové investice, které 
americké společnosti investova-
ly do ruské ekonomiky. Američtí 
byznysmeni jsou prý v zajetí 
kleští mezinárodní politiky USA 
a svých zájmů na trzích, o kte-
ré svádí konkurenční boj s řadou 
zemí. Nejedná se jen o tradičně 
energetický sektor, ale také spo-
lečnosti jako PepsiCo, General 
Elektric – řadí Rusko na pozi-
ci klíčového teritoria své stra-
tegie rozvoje a aktivně investují 
do tamní ekonomiky. PepsiCo je 
v současnosti největším hráčem 
na trhu s nápoji v Rusku, v roce 
2012 si tam vydělala 4.8 miliar-
dy dolarů. Dalšími jsou společ-
né podniky, třeba jako General 
Elektric spolu s dvěma ruskými 
partnery vyrábí v Rybinsku ply-
nové turbíny. Ford Motor nedáv-
no vyhlásila partnerství s ruskou 
Sollers. Mezi významné americ-
ké exportéry do Ruska patří tře-
ba Boeing. 

Podle jeho slov, rada in-
formovala Kongres, že v pří-
padě, že by byli sankce jed-

nostranné, nebudou funkční. 
Sankce se nehodí nejen podni-
katelům, ale i z hlediska pozi-
ce Ruska v globální ekonomi-
ce, především s převahou na fi-
nančních a energetických tr-
zích. Energetické sankce, by ale 
způsobily vzlet světových cen 
energnosičů, a narušili tím pro-
ces rehabilitace globální ekono-
miky.  Ve finančním sektoru pak 
způsobí úder americkým a ev-
ropským bankám, které drží 
ruské investice v řádu miliard 
dolarů. Je otázkou, zdali takové 
sankce budou efektivní, pakli-

že se jich nebudou muset účast-
nit významná asijská finanční 
centra. Bývalý Velvyslanec USA 
v Moskvě Michael McFaul pro 
Washington Post uvedl, něko-
lik společností, kterých se sank-
ce mohou nepříjemně dotknout. 
Jedná se o Severstal, která je 
známá svými investicemi v USA 
i Evropě. Také zmínil americký 
Exxon Mobil, který se dohodl 
„o největším společném projek-
tu v historii kapitalismu“ s rus-

kou Rosněftí ( jedná se o spolu-
práci v Mexickém zálivu). 

V minulých dne čínská infor-
mační agentura vlády «Sinchua»  
(v překladu je název agentury 
Nová čína) ve své zprávě v ukra-
jinské krizi obvinila Západ. Dále 
zpráva uvádí, že západní líd-
ři se mohou přestat gratulo-
vat svým výsledkům, neboť je-
jich plán ustanovení demokratic-
kého režimu na Ukrajině selhal. 
„ Vyprovokovali chaos,“ který 
nyní neumí zastavit, neboť ne-
mají nezbytné zdroje. „ Na pří-
klady Ukrajiny jsme viděli, jak je-

den velký stát se rozštěpil na čás-
ti, kvůli hrubé a egostické pozice 
Západu,“ píše čínská agentura.  

EXPERTI VARUJÍ:
VÍZOVÉ SANKCE 
BY POŠKODILY 
TURISTIKU

E15 i  Визовые
санкции нанесут удар
по туризму в Европе

Rozhodnou-li se evropské země 
kvůli ukrajinské krizi uvalit na Rusko 
vízové sankce, budou se muset 
vypořádat s nemalými ztrátami 
v cestovním ruchu. V mnohých 
z nich ruští turisté převažují jak 
z hlediska návštěvnosti, tak 
finančním přínosem, připomíná 

všem Ruský svaz turistického 
průmyslu (RST). Organizace zase 
připomíná, že unijní státy jen loni 
navštívilo skoro 19 milionů Rusů, 
7,7 milionu z nich do Evropy vyjelo 
za turismem. Do Česka v minulém 
roce přijelo celkem 7,3 milionu 
turistů. Nejvíce zahraničních hostů 
sice pocházelo z Německa, dalšími 
nejpočetnějšími skupinami ale byli 
Rusové a Slováci. 

Dokončení ze strany 3

Roman Baláž, 
obchodní ředitel  
MSA Rimera Group

Jasné je, že 
současné napětí 
byznysu nepo-
máhá. Změna 
kurzu rublu už 

teď zastavila více rozběh-
nutých tendrů a posunula 
objednávky z Ruska směrem 
k naší společnosti. K sankcím, 
doufám, nedojde. Poškodilo by 
to všechny společné aktivity. 
Pevně věřím, že se obě strany 
dohodnou a spor se nepřenese 
do obchodních vztahů

„Naše členy trápí, že tato hra může Ameriku zasáhnout 
z několika stran. Nejprve ji zrujnují americké sankce, a pak, 
nehledě na to co budeme dělat, přijde ruská reakce,“ říká 
pro Washington Post prezident Národní rady zahraničního 
obchodu William Reinsch.   
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Co se týká ruských závaz-
ků v evropských bankách je 
uloženo skoro 200 miliard dola-
rů. Když opomeneme průmysl, 
turistiku, plyn a ropu.  Rusko je 
navíc podpořené Čínou.

!

Připojuji se k většině zástupců 
firem, která tuto myšlenku po-
važuje za všechny poškozují-
cí. Myslím, že to vyjádřil velmi 
přesně představitel PSJ a.s. pan 
Jirkovský, když konstatoval že 
„sankce za reálné nepovažuje, 
v takovém případě by prohrá-
li všichni, či by vyhráli ti, kte-
ří by sankce nedodržovali nebo 
nebyli „povinni“ je dodržovat.“; 
Pokud pouze spekulujeme, pak 
je otázka, jaké „sankce“ si kdo 
představuje. Mohlo by se jednat 

o omezení pohybu politických 
představitelů, zmrazení ban-
kovních kont těchto představi-
telů či státních bank, nebo úpl-
ný zákaz obchodovat. Dopad 
na ekonomiku zemí, které by 
se k takovým sankcím připoji-
ly by pak odpovídal právě stup-
ni sankcí. V extrémním přípa-
dě by sankce obchodní spolu-
práci zastavily a v průběhu ně-
kolika měsíců by se – v případě 
České republiky – objevily prv-
ní problémy, jak pokud jde o ne-

dostatek surovin (včetně ener-
getických nosičů), tak omezo-
vání výroby spojené s propouš-
těním a tak dále. Tedy fakticky 
skokový návrat do nejhoršího 
stádia poslední krize, ze které 
jsme doufám venku.

Osobně považuji EU na do-
statečně nesourodý celek s pře-
vahou individuálních zájmů 
jeho jednotlivých částí a tu-
díž neschopnou dohodnout se 
na zásadnější formě sankcí – 
na štěstí pro všechny.

Rusové jsou přitom 
i v Česku známí zálibou 
ve štědrém utrácení. 
Podle Czech Tourism 
utratí každý ruský 
turista 3700 korun 
za každý den pobytu, 
což je v průměru 
dvojnásobek toho, co 
turisté z jiných zemí.

POHLED

FRANTIŠEK MASOPUST
výkonný ředitel hospodářské Komory SNS

русская версия
 13 стр.

русская 
версия 12 стр.



5

 Východoevropský byznys NÁZOR

Sankce, které uškodí všem
Světové společenství ostře reagovalo na politickou 
krizi na Ukrajině. Ze strany Evropské Unie a USA teď 
Rusku hrozí sankce, mluví se přitom o sankcích 
jak vízových, tak i ekonomického charakteru 
– zmrazení obchodních vztahů a finančního 
partnerství. Sílí ovšem názor o nevyhnutelnosti 
poškození globální ekonomiky v případě 
jejich uvalení. Ruští experti a politici mezitím 
počítají možné ztráty.

USA již minulý týden přeruši-
ly obchodní jednání a vojenskou 
spolupráci s Ruskou Federací. 
Barack Obama navíc nechal uva-
lit sankce na osoby, které bezpro-
středně způsobili destabiliza-
ci situace na Ukrajině.  Premiér 
Velké Británie David Cameron 
naznačil, že by Londýn mohl 
sankce uvalit už příští týden. 
Francouzský ministr zahraničí 

mezitím prohlásil, 
že první evropské 
sankce proti Rusku 
mohou být uvaleny 
do konce tohoto týdne, 
pokud problém nebude 
urovnán. Politik prohlá-
sil, že mohou být zmražena 
aktiva ruských a ukrajinských 
občanů, a rovněž zavedena vízo-
vá omezení.

Finanční experti ale sank-
cím moc nevěří. „Je dob-

ré mít na paměti, že rus-
ký trh je jedním z nej-

větších trhů pro ev-
ropské produkty. 

Ruská ekonomi-
ka je podle ob-
jemu HDP pátá 
největší, tak-
že izolovat jí je 
z principu ne-
možné.“ – uve-
dl pro RBC.ru 
finanční ana-

lytik společ-
nosti „AForex“ 

NarekAkavian. 
Sankce mohou 

změnit cenovou bi-
lanci na trhu energie, 

což se negativně odrazí 
na Evropě. „Rusové navíc jak 

v Evropě, tak v USA hodně utrá-
cejí za turismus a investice – trhat 
tyto vazby se nevyplatí,“- dodává 
expert.

Ruský vice-premiér mezi tím 
poznamenal, že ruská vláda ne-
ustále analyzuje následky, kte-
ré s sebou přinese možné uvalení 
sankcí a zdůraznil, že to poškodí 
všechny strany. 

Zdroj: forbes.ua

JAKÉ BUDOU JEJICH DOPADY?
•  Západ reaguje na situaci 

na Ukrajině a ocitá ve velmi 
komplikované situaci. Je 
totiž velmi těžké uvalit nějaká 
omezení na jednu z největších 
ekonomik světa, a vyhnout se 
přitom negativním dopadům 
na tu svojí. Evropa se prozatím 
přiklání k „potrestání“ Moskvy 
prostřednictvím zesílení ob-
chodních a investičních vazeb 
s Ukrajinou, zatím co USA vyhro-
žují odvetnými sankcemi.

•  USA a Evropská Unie již 
oznámily, že jako odvetu 
za intervenci na Krymu 
uvalily na Ruskou Federaci 
sankce. Spojené státy uvali-
ly vízová omezení na některé 
osoby, jejichž seznam ale ne-
upřesnily, zatím co Evropská 
Unie označila za sankce po-
zastavení příprav na summit 
G8 v ruském Soči a zmra-
žení jednání o liberalizaci 

vízového režimu pro ruské 
občany.

•  Pro Spojené státy je Rusko až 
20-tým největším obchodním 
partnerem a jejich energetické 
vazby jsou také velmi slabé. 

•  Dalšími kroky (kromě pláno-
vaného Evropskou Unií uvalení 

personálních sankcí na 18 
Rusů) může být například 
uvalení embarga na prodej 
zbraní do Ruska, omezování 
obchodu, vyloučení Ruské 
Federace z G8 či rozšíření 
seznamů osob, jejichž účtu 
budou zmraženy a jimž bud 
zakázán vjezd do EU. 

„Sankce, které by 
vyprovokovaly odvetná 
opatření z ruské strany, 
neodpovídají ničím zájmům. 
Cítíme jasné znepokojení 
a obavy z prohlubování 
krize po spirále sankcí, které 
budou mít masivní vliv 
na ekonomiku. Okolo 6200 
německých společností 
pracují v Rusku a investovaly 
do tohoto státu 20 miliard 
euro. 300 000 pracovních 
míst závisí na obchodu 
s Ruskou Federací,“- řekl 
k pozici Německa vedoucí 
činitel Východního výboru 
německé ekonomiky 
EckhardCordes.  
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Šéfka Rady Federace Valentina Matvienko mezi tím prohlásila, že se osobně 
nebojí zavedení vízových sankcí, v rámci kterých by nemohla vycestovat ze státu. 
„Míst k odpočinku je v Rusku velmi mnoho a ta místa jsou skvělá. Budeme jezdit 
do Soči,“- řekla kp.ru. Dle jejích slov se sankce odrazí na evropských a amerických 
společnostech, které velmi úzce spolupracují s Ruskem a investují do ruské 
ekonomiky. „Státy Evropské Unie dodávají okolo 40-ti procent potravin na ruský 
trh. Pokud budou zavedeny sankce, co s tím budou dělat, komu to budou prodávat? 
A je toho spousta. Mně se zdá, že vyhrožování sankcemi nemá pod sebou seriózní 
finanční a ekonomické propočty,“- cituje slova Matvienkové Interfax. 

Podle průzkumu veřejného mínění společnosti 
Infratestdimap v Německu, 92 procent jeho 
občanů se vyjádřili proti zhoršení diplomatických 
vztahů s Ruskem. Zatímco americký průzkum 
veřejného mínění společností CNN a ORC 
International ukázal, že 59 procent tamních 
občanů se vyjadřuje pro uvalení sankcí vůči Rusku. 

Pro Evropskou Unii je ale Rusko klíčový obchodní a nejdůležitější energetický 
partner. Jak uvádí Forbes.ua, ročně Evropa exportuje do Ruska zboží 
za 169 miliard dolarů. Ze zemí Evropské Unie též pochází 75 procent 
všech zahraničních přímých investic v Rusku, což má za následek těsné 
propletení evropského a ruského podnikání. Evropská Unie by tedy uvalením 
ekonomických sankcí riskovala poškození svých vlastních korporací. 

Jak hodnotí rusové  
případné uvalení sankcí

Online anketa ruské 
televizní stanice Vesti.ru

 Bojím se sankcí 0 %
 Nebojím se sankcí 78.5 %  

 Je mi to jedno 11.5 %
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TÉMA  Východoevropský byznys 

Banky se perou 
o exportéry do Ruska 

E15 l Банки борются за экспортеров в Россию

Rusko-ukrajinská krize se za-
tím ve vodách českého byznysu 
projevila svérázně. České ban-
ky uzavřely úvěrové kohouty ex-
portérům do Kyjeva a volné pe-
níze zkouší udat obchodníkům 
s Ruskem. Své klienty doslo-
va rozmazlují, marže bank jsou 
minimální a získat úvěr lze sná-
ze, než by se tváří v tvář vojen-
skému konfliktu mohlo zdát. 
V ekonomickém dobytí Ruska 
tak českým manažerům brá-
ní „jen“ padající rubl a politika. 
Pozastavení garancí vývozních 
úvěrů na Ukrajinu od Exportní 

a garanční pojišťovny vedlo ban-
ky ke zmrazení nových úvěrů 
do Kyjeva. „V tuto chvíli nepo-
skytujeme žádné exportní úvě-
ry na Ukrajinu. Uvolněné zdro-
je chystáme využít na podporu 
vývozců do jiných zemí, zejmé-
na do Ruska. Konkurence mezi 
bankami je v Rusku veliká, mar-
že během posledního roku stá-
le klesaly a prakticky dosahují 

dna,“ uvádí ředitelka exportní-
ho financování ČSOB Dagmar 
Dvořáková. 

Enormní zájem bank 
potvrzují i podnikatelé. 
Citace: „Banky tlačí na své kli-
enty, aby dělali více obchodů 
v Rusku, protože jim vypadl byz-
nys jinde. Stane se, že zavolá ně-
kdo z banky a zeptá se, jestli ne-
potřebujeme v Rusku něco fi-
nancovat,“ uvádí Karel Líkař 
z firmy Bauer Technics, která ex-
portuje na Ukrajinu i do Ruska. 
Exportéři však naráží na den 
ode dne sílící bariéru měnového 
kurzu. Rubl od počátku letošní-
ho roku oslabil o více než 12 pro-

cent a mezi dovozci způsobil ce-
nový šok. 

V sázce jsou i rozjednané obcho-
dy, ruská strana kvůli dražším do-
vozům vidí projekty v jiném svět-
le. Ruským partnerům navíc teče 
do bot i kvůli méně dostupným do-
mácím úvěrům. Financování sko-
kově podražilo kvůli zvýšení sa-
zeb centrální bankou. Aby Rusko 
zabránilo dalšímu propadu měny, 
zvedla centrální banka základní 
sazbu o třetinu na sedm procent. 
„Rublové úvěry tak podražily,“ 
uvádí Líkař. 

Hrozbou pro export jsou sankce. „Věřím, že k plošným 
sankcím vůči Rusku nedojde. Globální ekonomika je 
natolik provázaná a v této době křehká, že chirurgický 
řez skutečných bariér by ji mohl poslat na další řadu 
let do recese,“ uvádí Milan Mostýn ze Svazu průmyslu 
a dopravy ČR. 

„Pád kurzu rublu se negativně odráží na nákupu komponent 
a příslušenství ze zahraničí, v důsledku toho klesají zisky,“ 
potvrzuje Larisa Táborová z česko-ruské společnosti MTE 
Kovosvit MAS. 

Rusko je pátým největším 
obchodním partnerem 
Česka a pro tuzemské firmy je 
tamní trh nejdůležitější mimo 
EU. Loni export dosáhl 120 
miliard korun.. 

!

русская версия
 13 стр.
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 Východoevropský byznys RUŠTÍ INVESTOŘI V ČECHÁCH

Ruské železnice pronikají na Ostravsko 
Milion zaměstnanců a 43 tisíc ki-
lometrů magistrál činí ze spo-
lečnosti Russkie železnye dorogi 
(RŽD) největší železnici na svě-
tě. Časopis Forbes řadí jejího šéfa 
Vladimira Jakunina mezi nejlé-
pe placené manažery v Rusku. 
Ruské dráhy přitom zanecháva-
jí i českou stopu: jejich význam-
nou akvizicí je 75procentní podíl 
původně francouzské firmy Gefco 
včetně filiálky v Čechách. Její ko-
línska pobočka a sklad jsou moz-
kem logistiky pro automobilku 
TPCA a významným regionálním 
zaměstnavatelem. 

Poté, co RŽD do Gefca na kon-
ci loňského roku vstoupily, chys-
tají rozšířit své aktivity na ruské-
mu trhu tak, aby se jejich objem 
přiblížil stu milionů eur ročně. 
Kontrakty budou patrně spadat 
do segmentu, ve kterém je fir-
ma evropským lídrem – logisti-
ku pro automobilový průmysl. 
„Pozorně sledujeme aktivity čes-
kých firem v projektu plynovodu 
South Stream, máme zájem ob-
sluhovat jejich byznys. Logistika 
je produkt, který využívají téměř 

všechny firmy,“ uvedl při návštěvě 
obchodního rady Ruské federace 
Aleksander Raczynski, generální 
ředitel Gefco ČR. Obchodní rada 
Alexandr Turov zmínil statistiku 
ruské Federální celní služby, podle 
níž ruský export loni vzrostl o dva-
cet procent. 

Obchodní rada také doporu-
čil, aby vedení jednalo v rámci 

zasedání mezivládní komise le-
tos v dubnu. Klíčovým tématem 
by měla být ostravská pobočka 
Gefco. Z města by se měl stát do-
pravní uzel v rámci sítě Gefco, 
který propojí východní, severní 
a západní trhy. To by mohlo výraz-
ně pomoci celému regionu sužo-
vanému ekonomickou krizí a také 
nezaměstnaností. 

Příležitostí pro region by se 
mohly stát i dílčí dodávky pro 
Gefco, jako je dodatečné vyba-
vení vozů a podobně. RŽD pat-
ří v Rusku logistická divize RŽD 
logistika, která zajišťuje akti-
vity železničního monopolu. 
Organizovala například dodáv-
ky aut z koncernu Volkswagen – 
včetně Škody Yeti – na olympiádu 
v Soči. Gefco si od spojení s RŽD 
slibuje vyšší tržby. V některých 
oblastech slouží monopol jako 
partner, v jiných jako zákazník. 

Na Ostravsku zřejmě pomů-
že spolupráci roční smlouva po-
depsaná mezi RŽD a Evrazem 
v Rusku. RŽD s Gefco spolupra-
cuje i na Slovensku, což se teď 
týká možnosti vytížení náklad-
ního terminálu Dobrá. RŽD si 
ho v roce 2008 dlouhodobě pro-
najala od slovenské firmy Kargo. 
Terminál se má integrovat do kon-
tejnerové přepravy směrem 
do Ruska a zemí SNS v rámci me-
zinárodního dopravního terminá-
lu č. 5, který usnadní realizaci pro-
jektu širokorozchodné železnice 
do Evropy. 

Торговый предста-
витель Российской 
Федерации Александр 
Туров, открыл цикл 
визитов на российские 
предприятие в Чехии 
посещением компании 
Gefco ČR, где он встре-
тился с Генеральным 
директором Gefco 
ČR Александром 
Рачинским. Ежеднев-
ник «Е15» в сотруд-
ничестве с Торговым 
представительством 
поддерживает цикл 
визитов, постоянной 
рубрикой «Российские 
инвестиции в Чехии 
» в рамках рубрики 
«Восточноевропейский 
бизнес». 

Obchodní rada Ruské federace Aleksander Turov 
(vpravo), zahájil seriál návštěv ruských akvizic 
v Česku návštěvou firmy Gefco ČR, kde se setkal 
s jejím šéfem Aleksanderem Raczynskim.

Armatury MSA  
putují do Afriky na Pobřeží 
slonoviny
MSA, jedna ze společností ruské 
skupiny Rimera group, vyhrál 
tender na dodávky armatury 
do západní Afriky, pro francouzskou 
společnost Friedlander. Celková 
hodnota zakázky přesahuje 150 ti-
síc EUR. Armatury MSA jsou určeny 
pro projekt na rozšíření těžby plynu 
v lokalitě Marlin Projekt v hodnotě 1 
bilionu dolarů má udržet ceny zem-
ního plynu v oblasti na nižší úrovni, 
než jsou ceny elektrické energie. 

Prodeje Škody Auto pokračují 
v růstu, daří se hlavně octavii
Nová Škoda Octavia zazna-
menala v západní a st řední 
Evropě růst prodeje o t ře-
t inu. Kvůli stávající situaci 
na Ukrajině automobilka 
musela jen lehce sní ž it objem 
v ýroby v závodě v ukrajinském 

Solomonovu. 
Ve východní 

Evropě se 
prodeje zvýšily 
o tři procenta 
na 8900 vozů. 
Na třetím 
největším trhu 
značky, v Rusku, 
dosáhla automo-
bilka nárůstu o jedno 
procento na 6400 vozů. 

PSJ kupuje Alpine Bau CZ
Česká skupina PSJ ovláda-
ná sv ými manažer y je těsně 
před koupí stavební f irmy 
Alpine Bau CZ. Dení ku E15 
to pot vrdilo několik zdrojů 
obeznámených s v yjednává-
ním. Rakouská mateř ská f irma 
Alpine Bau loni zkrachovala. 
„ Jednání probí hají, nejsou 
daleko od konce, uzavře-
ná ale ještě nebyla,“ uvedl 

jeden ze zdrojů. Společnost i 
PSJ ani Alpine informaci 
nekomentovaly.

Hamé se loni  významně dařilo 
v zahranič, tržby zvýšilo  
o čtyŕi procenta
„K v ý znamnému nárůstu oprot i 
roku 2012 došlo např í klad 
v Rusku, kde se t r žby z v ýšily 
o 15 %, na Ukrajině o 29 %  
a v Rumunsku dokonce 
o 39 %. Výrazně v zrost l v ý voz 
i do dalších zemí, např í klad 
do Německa či Bulhar ska 
o deset, do Slovinska o 41 
procent,“ uvedl generální ře-
ditel společnost i Hamé Mar t in 
Štrupl.

Potravinářská firma se také 
v loňském roce ještě více 
zaměřila na trhy v Africe a nově 
i na Čínu. Do Ciny firma v techto 

dnech poprvé v historii vyvezla 
vlastní výrobky. Do vyroby 
loni Hame investovalo přes 
156 milionů korun. Peníze 
šly především do výrobních 

závodů v Kunovicích, Podivíně 
a Babicích. Díky investicím se 

zmodernizovaly tyto provozy a je-
jich technologické zařízení, zefek-
tivnila se výroba a zvýšila výrobní 
kapacita. Tržby Hamé za vlastní 
a importované výrobky  dosáhly 

v roce 2013 5,131 miliardy korun. 
Oproti roku 2012 je to nárůst 
o čtyři procenta. Zahraniční trhy 
se na celkových tržbách podílely 
52 procent 

Významný český investor v Rusku je Petr Kellner, 

jeho Home Credit & Finance Bank je trojka 
na ruském trhu ve spotřebitelském financování 
a Eldorado dvojka na trhu mezi maloobchodními 
řetězci s elektronikou.

V roce 2012 společnost 
v Rusku dosáhla tržeb 
v hodnotě 823 milionů 
rublů (více než 517 
milionů Kč) a proti 
předešlému roku 2011 
tak tržby v této zemi 
narostly o plných 22 %.

MOZAIKA I AKTUALITY 

1,2 
mld. dolarů  

(k březnu 2013)  

činil kumulovaný objem  

českých investic  

v Rusku

z toho: 

203 milionů dolarůpřímé zahraniční investice 
(dlouhodobé do firem) 
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Tradiční dvojjazyčná příloha se 
vydává jako separátní výtisk, dále 
se používá na akcích k dvoustran-
né hospodářské spolupráci (akce 
komor, velvyslanectví obou zemí, ale 
také a zejména firemní prezentace) 
v průběhu delšího časového období. 

Speciál se stal nově společným 
projektem deníku E15 a týdeníku 
EURO, což zajistí cirkulaci nákladem 
85 000 výtisků. Další distribuce 
je v oběhu v průběhu celého roku 
na Velvyslanectví České republiky 
v Moskvě, Konzulátu v Petrohradu, 

Obchodním zastoupení RF v ČR aj. 
Zvláštní nálad je také připraven 
pro distribuci na klíčových akcích 
hospodářské relace mezi státy 
v letošním roce.

Východoevropský byznys 

VÝCHODOEVROPSKÝ BYZNYS
Každý týden zprávy ze Zemí společenství nezávislých států... 

Business breakfast – 
Rusko jako obchodní 
partner I zaměřený 
na česko-ruskou relaci 
– shrnutí společných 
hospodářských vztahů 
v letošním roce     

SPOLEČNOST I fotoreportáž

KONTAKTY: David Korn, obchodní ředitel divize EURO/ E15  Redakce l Andrea Minařiková t.: + 420 225 347 253 l Anna Uljačenková t.: + 420 608 280 999

…SLEDUJEME 
ČESKÝ EXPORT 

Energetika
komerční příloha

FO
TO

 •
 T

om
áš

 N
ov

ák

73_84_EU_48   73

22.11.2013   15:30:29
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Svět TISKOVÁ KONFERENCE

Na Krymu je doslova všude pří-
tomná naše společná historie a hr-
dost. Zde byl pokřtěn svatý kníže 
Vladimír. Jeho hrdinský duchov-
ní čin - to je přistoupení k pravo-
slaví - předurčil společný kulturní, 
hodnotový, civilizační základ, kte-
rý spojuje národy Ruska, Ukrajiny 
a Běloruska. Na Krymu jsou hroby 
ruských vojáků, díky jejichž odva-
ze byl Krym v roce 1783 přivtělen 
do Ruska. Krym to je Sevastopol, 
město legenda, město velkého 
osudu, město pevnost a domov 
ruské černomořské flotily. Krym je 
také unikátní směsicí kultur a tra-
dic různých národů. 

Mimochodem, dnes ze 2 milio-
nů 200 tisíc obyvatel Krymského 
poloostrova je téměř jeden a půl 
milionu Rusů, 350 tisíc Ukrajinců, 
kteří většinou považují rušti-
nu za svůj mateřský jazyk, a asi 
290-300 tisíc krymských Tatarů, 
z nichž se značná část, jak se uká-
zalo v referendu, také orientuje 
na Rusko.

Opakuji, že dobře chápu ty, kteří 
s mírovými hesly přišli na Majdan, 
vystoupili proti korupci, špatné-
mu státnímu řízení, chudobě. Ale 
ti, kteří stáli v pozadí nedávných 
událostí na Ukrajině, měli jiné 
cíle: připravovali další v řádě stát-
ní převrat, chtěli se chopit moci 
a nehodlali se zastavit před ni-
čím. K tomuto cíli byl použit i te-

ror, vraždění a pogromy. Hlavními 
vykonavateli převratu se stali na-
cionalisté, neonacisté, rusofobové 
a antisemité. 

Ze všeho nejdřív nová takzvaná 
„politická moc“ předložila skan-
dální návrh zákona o přehodno-
cení jazykové politiky, který bez-
prostředně poškozoval práva ná-
rodnostních menšin. Pravdou je, 
že zahraniční sponzoři těchto sou-
časných „politiků“, kurátoři sou-
časné „politické moci“ hned za-
razili iniciátory tohoto nápadu. 
Jsou to přece chytří lidé, to je třeba 
uznat, a chápou, k čemu povedou 
pokusy o vytvoření etnicky čistého 
ukrajinského státu. Návrh zákona 
byl odložen, odsunut stranou, ale 
zjevně je připraven pro každý pří-
pad. Samotná skutečnost jeho exi-
stence se teď nezmiňuje, zřejmě 
se počítá s tím, že lidská paměť je 
krátká

Je jasné, že jsme museli vysly-
šet prosbu a nemohli jsme nechat 
Krym a jeho obyvatele bez pomo-

ci, jinak by to byla prostě zrada. 
Kromě toho krymské orgány měly 
oporu ve známém kosovském pre-
cedentu, v precedentu, který naši 
západní partneři vytvořili sami, 
jak se říká, vlastníma rukama, 
kdy v situaci, absolutně analogic-
ké situaci na Krymu, uznali od-
tržení Kosova od Srbska za legi-
timní a všem při tom dokazovali, 

že žádné povolení od ústředních 
státních orgánů k jednostranné-
mu vyhlášení nezávislosti není 
potřeba. Mezinárodní soud OSN 
na základě bodu 2 článku 1 Charty 
Organizace spojených národů 
s tím souhlasil a ve svém rozsudku 
z 22. července 2010 zmiňuje ná-
sledující. Cituji doslova: „Žádný 
obecný zákaz jednostranného vy-
hlášení nezávislosti z praxe OSN 
nevyplývá“ – a dále: „Obecné me-
zinárodní právo neobsahuje žádný 
použitelný nástroj k zákazu vyhlá-
šení nezávislosti“. Všechno je, jak 
se říká, naprosto jasné.

Od týchž Spojených států 
a Evropy slyšíme, že Kosovo, to je 
prý jakýsi zvláštní případ. V čem 
podle názoru našich kolegů spo-
čívá jeho výjimečnost? Ukazuje 
se, že v tom, že během konflik-
tu v Kosovu bylo mnoho lidských 
obětí. Je toto snad právní argu-
ment? V rozsudku Mezinárodního 
soudu v této souvislosti není uve-
deno vůbec nic. A pak, víte, toto 
už nejsou dokonce ani dvojí stan-
dardy. To je jakýsi zvláštní primi-
tivní a přímočarý cynismus. Není 
možno všechno tak hrubě při-
způsobovat svým zájmům, 
o téže věci říkat jeden den, že 
je bílá, a druhý den, že je čer-
ná. Znamená to snad, že je 
třeba dohnat jakýkoli kon-
flikt až do lidských obětí?

Řeknu to otevřeně: kdy-
by místní síly domobrany 
Krymu včas nezačaly kontro-
lovat situaci, tam také mohly 
být oběti. A chválabohu, že se 
tak nestalo! Na Krymu nedo-
šlo ani k jedinému ozbrojenému 
střetnutí a nebyly žádné 
lidské oběti. 

Chápu, proč lidé na Ukrajině chtěli změnu. Během let 
„samostijnosti“, nezávislosti, je státní moc, jak se říká 
„uondala“, zprotivila se jim vůbec. Měnili se prezidenti, 
premiéři, poslanci Rady, ale nezměnil se jejich postoj 
vůči své zemi a jeho lidu. Jen „dojili“ Ukrajinu, bojovali 
mezi sebou o moc, aktiva a finanční toky. Mocipány 
přitom pramálo zajímalo, jak obyčejní lidé žijí, včetně 
toho, proč miliony ukrajinských občanů nevidí žádné 
vyhlídky doma a jsou nuceni odejít do zahraničí kvůli 
příležitostným výdělkům v jiných zemích. Jen v Rusku 
v loňském roce takto pracovalo téměř 3 miliony lidí. 
Podle některých odhadů, výše jejich příjmů v roce 
2013 dosáhla v Rusku více než 20 miliard dolarů, což 
je zhruba 12 procent HDP Ukrajiny.

Dnes nám je 
vyhrožováno sankcemi, 
ale my tak jako tak 
žijeme v podmínkách 
celé řady omezení, 
která jsou pro nás dosti 
podstatná, pro naši 
ekonomiku, pro naši 
zemi. Například ještě 
v době studené války 
USA a poté i jiné země 
zakázaly prodávat 
do SSSR celou řadu 
technologií a zařízení 
tím, že vytvořily tzv. 
seznamy CoCom. Dnes 
jsou formálně zrušeny, 
avšak opravdu pouze 
formálně, ve skutečnosti 
mnohé zákazy fungují 
jako dříve.

Tisková konference prezidenta Ruské federace 

Vladimíra Putina
„Od Spojených států a Evropy slyšíme, že Kosovo, to je prý jakýsi zvláštní případ. 
V čem podle názoru našich kolegů spočívá jeho výjimečnost? Ukazuje se, že 
v tom, že během konfliktu v Kosovu bylo mnoho lidských obětí. Je to snad právní 
argument?“ řekl Vladimír Putin
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TISKOVÁ KONFERENCE Svět

Dá se říci, že máme všechny dů-
vody se domnívat, že dobře známá 
politika zadržování Ruska, jež byla 
prováděna v 18., v 19. a ve 20. sto-
letí, pokračuje i dnes. Pořád se nás 
snaží zahnat do nějakého kouta 
za to, že máme nezávislé stanovis-
ko, za to, že ho hájíme, za to, že na-
zýváme věci pravými jmény a ne-
přetvařujeme se. Všechno má však 
své meze. A v případě Ukrajiny 
naši západní partneři překročili 
onu hranici, chovali se hrubě, ne-
zodpovědně a neprofesionálně. 

Velmi dobře věděli, že 
i na Ukrajině i na Krymu žijí mili-
ony ruských lidí. Nakolik je třeba 
ztratit cit pro politiku a smysl pro 
míru, aby nebylo možné předvídat 
všechny důsledky svého konání. 
Rusko se ocitlo na hranici, ze které 
nemohlo odstoupit. 

Nyní je nutné přestat s hysterií, 
odmítnout rétoriku studené války 
a přiznat očividnou věc: Rusko je 
samostatný, aktivní účastník me-
zinárodního života, má jako i jiné 
státy národní zájmy, které je třeba 
mít na paměti a vážit si jich.

Obracím se k národu Ukrajiny. 
Upřímně si přeji, abyste nás po-
chopili: v žádném případě vám ne-
chceme ublížit, urazit vaše národ-
ní cítění. Chci, abyste mne usly-
šeli, drazí přátelé. Nevěřte těm, 

kdo vás straší Ruskem, křičí, že 
za Krymem budou následovat dal-
ší regiony. Nepřejeme si rozděle-
ní Ukrajiny, nepotřebujeme to. Co 
se týče Krymu, tak on byl a zůsta-
ne i Rusům i Ukrajincům i krym-
ským Tatarům.

Připomenu rovněž, že v Kyjevě 
již zazněla prohlášení o co nejrych-
lejším vstupu Ukrajiny do NATO. 
Co by znamenala tato perspekti-
va pro Krym a Sevastopol? To, že 
ve městě ruské vojenské slávy by se 
objevila „natovská“ flotila, že by 
vznikla hrozba pro celý jih Ruska, 
ne nějaká efemérní, ale úplně kon-
krétní. Vše, co by se reálně mohlo 
stát, je vše to, co by se reálně moh-
lo stát, pokud by nebylo rozhodnu-
tí obyvatel Krymu. Díky jim za to.

Mimochodem, my nejsme proti 
spolupráci s NATO, vůbec ne. Jsme 
proti tomu, aby vojenská aliance, 
a NATO zůstává, nehledě na všech-
ny vnitřní procesy, vojenskou orga-
nizací, jsme proti tomu, aby vojen-
ská organizace hospodařila vedle 
našeho plotu, vedle našeho domu 
či na našich historických územích. 

Víte, nedovedu si vůbec 
představit, že budeme jezdit 
do Sevastopolu na návštěvu 
k „natovským“ námořní-
kům. Oni jsou, mimo-
chodem, ve větši-

ně případů výborní chlapci, ale ať 
k nám raději přijíždějí na návštěvu 
do Sevastopolu oni než my k nim.

Přejeme si přátelství 
s Ukrajinou, chceme, aby byla sil-
ným, suverénním a samostatným 
státem. Vždyť Ukrajina je pro nás 
jedním z hlavních partnerů, máme 
mnoho společných projektů a prá-
vě proto věřím v úspěch. A co je 
hlavní, přejeme si, aby na Ukrajině 
byl mír a přátelství a společně s ji-
nými zeměmi jsme připraveni 
všemožně pomoci a podpořit to. 
Avšak, opakuji, jen sami občané 
Ukrajiny jsou schopni udělat po-
řádek ve vlastním domě.

Zjevně zde narážíme i na vněj-
ší odpor, musíme se však rozhod-
nout, jestli jsme připraveni dů-
sledně hájit své národní zájmy či je 
budeme stále odevzdávat, ustupo-
vat neznámo kam. Někteří západ-
ní politici nás již straší nejen sank-
cemi, ale i perspektivou zostření 
vnitřních problémů. Chtěl bych 
vědět, co mají na mysli: činy něja-
ké „páté“ kolony – různých „ná-
rodních zrádců“ - či počítají s tím, 
že mohou zhoršit sociálně-ekono-
mický stav Ruska a tím vyprovo-
kovat ne-

spokojenost lidí. Podobné výroky 
bereme jako nezodpovědné a zjev-
ně agresivní a budeme na ně nále-
žitým způsobem reagovat. 

Znáte poslední sociologické 
průzkumy, které se uskutečnily 
v Rusku v posledních dnech: okolo 
95 procent občanů předpokládá, 
že Rusko musí bránit zájmy Rusů 
a představitelů jiných národnos-
tí, žijících na Krymu. 95 procent. 
A více než 83 procenta předpoklá-
dají, že Rusko to musí dělat, do-
konce jestli taková pozice zhorší 
naše vztahy s některými státy. 

Tisková služba
Velvyslanectví Ruské federace

Při tom se s uznáním obracíme ke všem, kdo 
s pochopením přistoupili k našim krokům na Krymu, 
jsme vděčni národu Číny, jejíž vedení posuzovalo 
a posuzuje situaci okolo Ukrajiny a Krymu v celé 
její historické a politické úplnosti, vysoce si ceníme 
zdrženlivosti a objektivnosti Indie.

Řeknu rovnou, bolí nás srdce kvůli všemu, co se nyní 
děje na Ukrajině, že trpí lidé, že nevědí, jak teď žít a co 
bude zítra. Kyjev je matkou ruských měst. Stará Rus je 
náš společný počátek, my stejně nebudeme moci jeden 
bez druhého.

Při tom se sami nikdy 
nebudeme snažit 
o konfrontaci s našimi 
partnery ani na Východě, 
ani na Západě, naopak, 
budeme dělat vše 
potřebné, abychom 
budovali civilizované 
sousedské vztahy, jak 
to má být v moderním 
světě.

С удовлетворением 
наблюдаю развитие проекта «Россия - 

деловой партнёр» ежедневника Е15. За три года 
была проделана большая работа, которая приносит 

результат. Меня радует развитие проекта, которому также 
способствуют высокие показатели товарооборота  между 

нашими странами.

Deník E15 považuji za kvalitní názorové médium a pravidelně sleduji zpravodajství i 
teritoriální projekty. Těší nás úroveň projektu Rusko obchodní partner, který 

se každoročně rozšiřuje i díky rozvíjející se spolupráci mezi našimi 
zeměmi.

«Россия - деловой партнёр» 2014

А. V. Turov
Obchodní rada  

Ruské federace  
v České republlice

А.В. Туров
Торговый Представитель 
Российской Федерации в 
Чешской Республике
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 «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БИЗНЕС» РУССКАЯ ВЕРСИЯ

E15 I Анкета
Что бы значило для бизнеса введение санкций 
против России?
Вредит ли вашему бизнесу сложившаяся ситу-
ация между Россией и Украиной?

Лариса Таборова, член совета директо-
ров KovosvitMAS
В России у нас совместное предприятие MTE 
Kovosvit MAS. Как раз недавно мы вернулись из 
рабочей поездки в Ростов, где имели возмож-
ность, ознакомится с реальной ситуацией на 
рынке. Первоочередное влияние на наш бизнес 
имеет, безусловно, курс рубля. Его падение 
негативно сказывается на закупках деталей за 
границей. В результате падает доход компании. 
Что касается политической ситуации, мне бы не 
хотелось судить. И России и Украине стоит сесть 
за стол переговоров, и быть при этом готовы-
ми искать компромиссы по многим вопросам.
Если говорить о санкциях, то они повредили бы 
многим странам. А Чехии не стоит забывать, что 
в строительном бизнесе очень высока конкурен-
ция со стороны Германии и Швейцарии. Стоит 
взвешивать слова и поступки.

Ярослав Йирковский, член совета дирек-
торов PSJ
Однозначно вредит. Напряженность в политиче-
ских отношениях между странами всегда вре-
дить продуктивному торговому партнерству. Это 
уже проявилось на рынке экспортных кредитов 
– банки замедлили процесс их выдачи. Конкрет-
но в Украине у нас подписаны контракты с фи-
нансированием в размере сотен миллионов евро 
– все это сейчас заморожено. Мы планировали 
использовать на этих проектах большое количе-
ство чешских специалистов, и потратили много 

денег в связи с их перемещением. Подобные 
контракты готовятся годами, и приостановление 
их действия и влечет за собой снижение оборота 
и нарушение планов компании. Санкции лично я 
несчитаю возможными. В этом случае проиграли 
бы все, кроме тех, кто не обязан санкции соблю-
дать – то есть страны посредники. Санкции бы 
остановили торговое сотрудничество. У нашей 
компании и в Украине, и в России стопроцент-
ные дочерние компании, много торговых пар-
тнеров и уже разработанных проектов, которые 
касаются не только экспорта. Сложившаяся 
ситуация для нас крайне неприятна. 

Антонин Мургаш, пресс-секретарь компа-
нии Alta
Отношения с нашими украинскими и россий-
скими партнерами длительны, оба региона 
остаются для нас приоритетными в вопросах 
экспорта. Реализация действующих контрактов 
происходит по плану, никаких проблем мы пока 
не замечаем. В данный момент бессмысленно 
рассуждать, какой урон будет нанесен общей 
торговле в случае ухудшения политических 
отношений между странами. Мы надеемся, что 
ничего подобного не случится и сотрудничество, 
особенно экономическое, будет продолжаться. 
Если же что-то произойдет, имеется реальный 
риск негативных последствий как для торго-
во-экономической деятельности, так и для всей 
экономики Чехии. 

ЙиржиШтебера, партнер в адвокатской 
конторе BBH Legal
Нет, за ситуацией мы пока лишь наблюдаем и 
прикидываем возможные риски. Мы пока не за-
метили, чтобы данный конфликт как-то коснул-

ся существующего чешского бизнеса в России. 
Что касается иностранных инвестиций, на них 
сейчас в большей степени влияет снижение тем-
пов роста экономик всех стран БРИКС, включая 
Россию. Совместная торговля между Россией 
и Евро Союзом имеет огромные масштабы. Я 
ожидаю, что именно эти стороны сделают все 
возможное, чтобы серьезные санкции не были 
введены.  Даже если какие-то конкретные санк-
ции и будут подготовлены, не факт, что они 
будут применены. Кроме экономических потерь, 
санкции бы вели к изоляции России, что не 
отвечает ни чьим интересам.

Зденек Шима, глава Rusatom Overseas 
ČR
О введении санкций надо говорить и решать 
тогда, когда известна вся релевантная информа-
ция о развитии событий в Украине, их причинах 
и взаимосвязях. Если же предположить, что 
санкции будут введены, то противостояние 
таких сильных соперников принесет потери 
всем. Кроме того, я убежден, что экономические 
санкции никогда не влияли на политические 
убеждения.

Роман Балаж,  коммерческий директор 
MSA Rimera Group
Понятно, что нынешняя напряженность не 
способствует бизнесу. Изменения курса рубля 
уже остановили несколько текущих тендеров, 
и переместили российские заказы ближе к нам. 
Санкции, я надеюсь, введены не будут – это бы 
нанесло урон всем совместным проектам. Я 
надеюсь, что обе стороны сумеют договориться 
и спор не коснется торговых отношения между 
странами. 

E15 I Бизнес напуган возможными санкциями против России
Сегодня глобальная экономика практически не 
позволяет ввести санкции против важного игро-
ка на мировом рынке, без последствий для всех 
остальных его участников. Становится очевид-
ным, что граница между бизнесом и политикой 
окончательно стерлась.

С беспокойством за происходящим на-
блюдают не только в Škoda Auto, но и в Ford, 
GM,Renault, Volkswagen и других компаниях. Их 
опасения касаются дальнейших шагов России, 
поскольку речь идет об очень важном рынке.

На сегодняшний день Россия является одним 
из крупнейших рынков сбыта автомобилей. В 
прошлом году на нем было продано 2,78 миллио-
на новых машин.  Для сравнения, в тоже время в 
Германии было продано 2,95 миллиона, в Велико-
британии 2,26 и в Чехии 164 тысячи новых авто. 

На территории России размещено много ав-
томобильных заводов иностранных компаний. 
Есть среди них и Škoda, начавшая на калужском 
заводе производство модели Rapid, а на нижего-
родском - модели Yeti. Россия для Škoda третий 
по величине рынок сбыта – в прошлом году 
компания продала на нем более 87 тысяч авто-

мобилей. „Мы важный торговый партнер России 
и обеспокоены происходящим там и в Украине“, 
-  заявил глава концерна Volkswagen Мартин Уи-
нтеркорн на Женевском автосалоне. Главный же 
представитель Асоциации автомобильной про-
мышленности МатеасВайсманн предупредил, 
что украинский кризис может воспрепятство-
вать оживлению сектора автомобилестроения в 
Европе. 

Концерны осторожны
Представитель европейского отделения компа-
нии Ford Стивен Оделл заявил на Женевском 
автосалоне, что компания „не хочет принимать 
недальновидные решения.“Ford производит свои 
ключевые модели Mondeo и Focus в петроград-
ском регионе.

GM также имеет в России мощности для про-
изводства 350 тысяч машин в год. „Мы очень 
внимательно следим за ситуацией и готовы к 
действиям. Этот рынок важен для нас“, - заявил 
агентству Bloomberg президент GM Дэн Эмман. 

Российским рынком также активно интере-
суются Renault и Nissan. В последнее время обе 

компании усиленно добиваются контроля над 
самым крупным производителем автомобилей в 
России АвтоВАЗом. Российская компания пе-
реживает не лучшие времена – в прошлом году 
из-за низкого спроса убытки составили 6,9 млрд 
рублей (почти 4 млрд крон). Продажи продук-
ции марки Lada упали почти на 20 процентов.

А вот продажи Renault в России в прошлом 
году возросли на 11 процентов до 210 тысяч 
машин. „В России у нас много экономических и 
финансовых интересов и наша позиция на мест-
ном рынке очень сильна. Сейчас главное – это 
как будет развиваться вся ситуация,“ - сказал 
директор по продажам компании Джером Столл.

Автомобильные компании потратили в 
течении последних лет миллиарды рублей на 
постройку и расширение своих заводов. Этот 
процесс начался после того, как в 2011 году рос-
сийское правительство предложило им льготы. 
Производителям было позволено привозить в 
страну компоненты с нулевой или минимальной 
таможенной пошлиной. В обмен на это автомо-
бильные компании обязались производить в год 
не менее 300 тысяч машин.

Страница 2
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Гинек Кмоничек: от жесткого отношения к России будет больно и нам
Я пока не чувствую со стороны обществен-
ности, предпринимателей, политических 
партий или общественных организаций 
желания самих себя ограничивать, что по 
сути и подразумевают под собой радикаль-
ные санкции, говорит глава иностранного 
отдела Канцелярии президента республики 
Гинек Кмоничек.

Е15: В Евросоюзе говорят о том, что на 
последнем саммите жесткий тон по отноше-
нию к России возобладал над более мягким. 
Большое количество комментаторов, и не 
только американских, отмечают, что это не 
так, и расценивают реакцию ЕС как очень 
слабую. Какова ваша оценка?

Г.К.: Речь идет о двух разных взглядах на 
одну и ту же вещь – политическую реаль-
ность. В сегодняшней Европе поддержка 
жестких санкций в европейских странах 
прямо пропорциональна их удаленности 
от России. Ощущение крайней угрозы в 
прибалтийских странах, требования самых 
решительных и радикальных мер со сто-
роны Польши, понимание необходимости 
жесткой, но умеренной реакции в Чешской 
республике и Германии, где понимают, что 
проблема велика, но она не единственная и 
не самая главная. Ну и, наконец, француз-
ская убежденность в том, что все проблемы 
разрешатся и испанское удивление, что это 
там на востоке опять творится.  В США же 
степень жесткости позиции определяется, 
с одной стороны, тем насколько вы респу-
бликанец и не любите Обаму, и, с другой, 
тем насколько вы демократ и сколько раз вы 
путешествовали в Европу. Моя собственная 
позиция, разумеется, чешская – мы должны 
достигнуть договоренности между США и 
ЕС по отношению к санкциям и разъяснить 
странам с более короткой или иной истори-
ческой памятью, почему это так важно.

Е15: Насколько сильно может давить 
Евросоюз, то есть и Чешская республика, на 
Россию без того, чтобы сильно навредить 
своим интересам?

Г.К.: Санкции всегда болезненны для обе-
их сторон. Сила нашего давления зависит 
от того, сколько боли мы готовы ради этого 
вытерпеть. И это решение будет, в конечном 
счете, принимать европейская обществен-
ность. Политики лишь представляют мне-
ние общества. С одной стороны, в Чехии об 
Украине и Крыме столько не говорили, на-
верное, несколько веков, с другой стороны, 
я пока не чувствую со стороны обществен-
ности, предпринимателей, политических 
партий или общественных организаций 
желания самих себя ограничивать, что по 
сути и подразумевают под собой радикаль-
ные санкции.

Е15: В чешских масс-медиа недавно поя-
вился перевод одного российского коммен-
тария, который между прочим реагирует на 
позицию министра Любомира Заоралка. С 
его точки зрения министр блефует, посколь-
ку чешкой экономике россияне нужны. Как 
вы воспринимаете подобные чешско-рус-
ские перепалки? Они влияют на бизнес?

Г.К.: На пользу они не идут однозначно. 
Бизнесу всегда лучше там, где ему не нужна 
политика.

Е15: Может ли в случае украинского 
кризиса идти речь об угрозе безопасности 
Европы и не может ли желание сохранить 
торговые отношения на сегодняшнем уров-
не в будущем обернутся против ЕС?

Г.К.: Конечно, если евро-американская 
позиция будет казаться неадекватной по 
сравнению с угрозой безопасности ЕС, мы 
будем против. У всех народов есть здравый 
смысл, который и устанавливает меру их 
ангажированности в вопросе. Голландец, 

например, не сделает ничего, что могло бы 
угрожать его бизнесу в России, до тех пор, 
пока это не касается его лично. Голландия 
далеко от Крыма, зато много стран, включая 
Чехию, близко. Это геополитика на практи-
ке. Поэтому правильно, что мы все в ЕС и 
НАТО и, таким образом, уравновешиваем 
друг друга.

Е15: Европейские дипломаты высоко 
оценили выступление украинского премье-
ра Арсения Яценюка. Каким вы находите 
новый украинский кабинет министров? 
Стоит ли Чешской республике укреплять с 
ним отношения и искать способы помочь 
ему совладать с кризисом?

Г.К.: Однозначно да. В конце концов, иной 
формы общения со страной нет. И в диалоге 
мы должны донести до Украины мысли о 
том, что Правый сектор, это дорога в поли-
тический ад, а также, что веря в здравомыс-
лие людей, стоит дождаться президентских 
выборов, где будет избран тот, кто действи-
тельно устраивает большинство, и далее это 
самое большинство будет нести ответствен-
ность за свой выбор.

Е15: В апреле в Чехию собирался министр 
иностранных дел России Сергей Лавров. Во 
второй половине года в Москву запланиро-
ван визит президента Милоша Земана. Как 
обстоят дела с этими поездками? Находятся 
ли они под угрозой?

Сейчас мы, по понятным причинам, об-
суждаем  с российской стороной совсем 
другие вопросы. Я верю в то, что мы, как 
взрослые люди, сумеем договорится о том, 
чтобы эти двусторонние визиты состоялись, 
и не были замещены украинско-крымским 
диалогом, который бы отодвинул чешские 
интересы на второй план.
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Точка зрения: 
Франтишек Масопуст, сполнительный директор Торгово-промышленной по странам СНГ
Я присоединяюсь во мнении ко всем пред-
ставителям компаний, которые считают эту 
идею вредной для всех.Думаю, что очень 
правильно выразился представитель PSJa.s. 
господин Йирковский, когда сказал, что:„-
Санкции лично я не считаю возможными. В 
этом случае проиграли бы все, кроме тех, кто 
не обязан санкции соблюдать – то есть стра-
ны посредники.“Если говорить теоретически, 
важен вопрос кто и что себе представляет 
под понятием„санкции“. Речь бы могла идти 

об ограничении передвижения некоторых 
политических деятелей, заморозке загранич-
ных банковских счетов этих лиц или средств 
государственных российских банков, или же 
полный запрет на торговлю. Экономические 
последствия  для конкретных стран были бы 
прямо пропорциональны выбранным ими 
санкциям. В экстремальном случае санкции 
полностью остановили бы торговое сотруд-
ничество и, в случае Чешской республики, 
через пару месяцев начнутся первые пробле-

мы из-за недостатка сырья (включая энерге-
тические носители), из-за ограничения про-
изводства и связанной с этим безработицей, 
и так далее. То есть, фактически мгновенное 
возвращение в условия пика кризиса, из 
которого, я надеюсь, мы уже выбрались.

- Лично я считаю Евросоюз достаточно 
разрозненным, с явным перевесом индиви-
дуальных интересов стран - участниц. И к 
счастью для всех нас, эти страны не смогут 
договориться о форме серьезных санкций. 
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E15 I Банки борются за экспортеров в Россию
Русско-украинский кризис в водах чешского 
бизнеса проявил себя своеобразно. Чешские 
банки перекрыли доступ к деньгам экспор-
терам в Украину, и стараются пристроит 
свободные денежные средства предприятиям 
торгующим с Россией.  Условия предлогаемые 
клиентам поистине райские – процентные 
ставки минимальны, а условия получения 
кредита никак не соответствуют кризисному 
моменту. Таким образом, начать  экономиче-
ское завоевание России чешским менеджерам 
мешают лишь два фактора – падающий рубль 
и политика.

Банки начали действовать так после того, 
как Экспортная и гарантийная страховая 
компания приостановила гарантирование 
экспортных кредитов. „На данный момент 
мы не предоставляем экспортные креди-
ты для Украины. Свободные средства мы 
планируем использовать для поддержки 
экспортеров в другие страны, прежде всего 
в Россию. Конкуренция среди банков в Рос-
сии велика, процентные ставки в течении 
прошедшего года постоянно снижались и 
сейчас практически достигли дна,“сообщает 

директор отдела экспортного финансирова-
ния ČSOBДагмарДворжакова.

Небывалую заинтересованность банков 
отмечают и предприниматели. „Банки пы-
таются подтолкнуть своих клиентов к более 
активной торговле с Россией, поскольку 
у них произошел сбой на другом рынке. 
Бывает, что вам просто звонят из банка и 
спрашивают, не нуждаетесь ли вы в финан-
сировании чего ни будь в России,“отмечает 
Карел Ликарж из компании BauerTechnics, 
которая ориентирована на экспорт в Россию 
и Украину.

Правда, предприниматели натыкаются на 
день - ото дня растущий барьер в виде валют-
ного курса. С начала сего года рубль подеше-
вел на более чем 12 процентов, чем вызвал 
ценовой шок среди экспортеров. „Падение 
курса рубля негативно сказывается на за-
купке компонентов и деталей оборудования 
за границей, в следствии чего падают дохо-
ды,“подтверждает Лариса Таборова из чеш-
ско-русской компании MTE Kovosvit MAS.

На кон поставлены и уже разработанные 
проекты – в виду подорожания импорта 

российская сторона стала смотреть на вещи 
по иному. Проблемы у Русских партнеров 
могут начаться и изза ухудшения доступно-
сти кредитов на домашнем рынке. Финанси-
рование в России резко подорожало после 
повышения ставок Центробанком. Кредит-
ная ставка была повышена на треть до семи 
процентов, дабы остановить падение курса 
рубля. „Таким образом, рублевые кредиты 
подорожали,“заключает Ликарж.

Важной угрозой для экспорта являются 
также санкции.   „Я верю в то, что мас-
штабные санкции против России не будут 
введены. Глобальная экономика настолько 
тесно связана, и на столько уязвима сейчас, 
что введение настоящих барьеров могло бы 
сделать ее рецессивной на несколько после-
дующих лет,“утверждает Милан Мостин 
из Союза промышленности и транспорта 
республики. Россия является пятым по ве-
личине торговым партнером Чехии и круп-
нейшим для нее рынком вне Евросоюза. В 
прошлом году сумма экспорта достигла 120 
миллиардов крон.
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E15 I Визовые санкции нанесут удар по туризму в Европе
В случае, если европейские страны из-за 
украинского кризиса введут визовые санк-
ции против России, они должны быть гото-
вы к крупным потерям в области туризма. 
Во многих из этих стран русские туристы 
лидируют как по численности, так и по 
количеству потраченных в стране денежных 
средств, напоминает Российский союз тури-
стического предпринимательства (РСТ).

О возможном приостановлении выдачи 
виз упомянул испанский министр ино-
странных дел Хосе Мануел Гарсиа-Мар-
гальо. „Сейчас именно то время, когда 
турагентства продают путевки на ключевой 
сезон. Русские операторы рекламируют 
европейские курорты, уже запущены ре-
кламные компании. Подобное поведение 
было бы необдуманным, так как россияне 
являются для европейского туризма очень 
важными клиентами,“- заявила пресс-се-

кретарь РСТ Ирина Тюринова.
Организация напоминает, что в течении 

прошлого года страны Евросоюза посетило 
почти 19 миллионов российских граждан, 
7.7 из которых были туристы. Согласно 
данным русского статистического агент-
ства, в Испании в прошлом году отдыхало 
более миллиона россиян. В Венгрии и Ав-
стрии русские туристы по численности и 
длительности проживания в стране  входят 
в первую тройку. В Греции количество рус-
ских туристов также превысило миллион, 
это на 70 процентов больше чем в прошлом 
году, что, безусловно, поддержало местную 
экономику. Согласно данным испанского 
министерства туризма, россияне потратили 
в стране в среднем на 47 процентов больше, 
нежели туристы из других стран. Таким 
образом, среднестатистический турист из 
России в 2012 году тратил за день в Испа-

нии 159 евро, что принесло казне 1,8 милли-
ард евро.

По объемам трат россияне лидируют так-
же и в Италии где в прошлом году оставили 
1.2 млрд евро. Но больше всего российские 
отдыхающие в день тратят в Словакии – 250 
евро. Это в два раза больше, чем в среднем 
тратят немцы, японцы или итальянцы.

В самой Чехии в прошлом году побы-
вало 7.3 миллиона туристов. Чаще всего 
речь шла о гостях из Германии. Исходя из 
численности, за немцами следовали росси-
яне и словаки. Из Российской Федерации 
Чехию посетило в прошлом году 759 тысяч 
человек, что большена 9.4 процента чем в 
предыдущем. 
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