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Investoři si cení
chuť pracovat
Francouze lákají do Prahy také levnější a větší byty,
dobré restaurace, školy a nízká nezaměstnanost.

Česko-francouzský
byznys

Petr Korbel

V
ysoké aktivum obchodní bilance, které má Česká
republika ve vztahu k Francii, vyplývá hlavně
z toho, že si velké francouzské podniky zřídily

v Česku pobočky, které zásobují celý západoevropský trh
včetně Francie. Typickým příkladem je výroba malých
automobilů v kolínské TPCA a produkce automobilo‑
vých dílů v řadě společností, jako je například Valeo či
Saint‑Gobain Sekurit. V poslední době však do Česka
přicházejí hlavně malé a střední francouzské firmy.

Jak uvádí Hana Machková, rektorka Vysoké školy
ekonomické a ředitelka Francouzsko‑českého institutu
řízení, k důvodům rostoucího zájmu francouzských spo‑
lečností o podnikání v Česku patří nejen dobrá pracovní
morálka a kvalifikace českých zaměstnanců, ale také
výborné letecké spojení s Francií. A rovněž skutečnost,
že francouzští podnikatelé zde mohou dosáhnout vyso‑
kého životního standardu při relativně nízkých životních
nákladech.

„V porovnání s Paříží si u nás Francouzi mohou prona‑
jímat větší byty za podstatně nižší částky, jsou zde dobré
restaurace za dostupné ceny, možnosti kulturního vyžití,“
upozorňuje Machková. „Výhodou je zázemí francouz‑
ského lycea, které má školku, základní i střední školu.
Poměrně často se setkávám s mladými Francouzi, kteří

u nás podnikají proto, že ve Francii je
vysoká nezaměstnanost a český trh
jim nabízí dobré příležitosti,“ konsta‑
tuje Machková.

Hlavním tahounem českého expor‑
tu ovšem zůstává průmysl. Za posled‑
ní dva roky se český vývoz osobních
automobilů do Francie zvýšil více než
o třetinu a průmyslových technologií
o pětinu. Vedle toho téměř dvojnásob‑
ně vzrostl vývoz telekomunikačních
zařízení.

Celkový český vývoz do Francie po‑
sílil v loňském roce více než o devět
procent, zhruba na 200 miliard korun.
Na francouzský trh směřovalo loni
podle údajů ministerstva průmys‑
lu a obchodu 5,6 procenta našeho
celkového exportu. Země galského
kohouta je v posledních letech pro
české firmy čtvrtým až pátým nejdů‑
ležitějším zahraničním trhem.

„Český vývoz profituje ze sílící
poptávky ve Francii,“ vysvětlujeFo
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Kolínská automobilka
TPCA, společný
podnik japonské

Toyoty a francouzské
skupiny PSA, vyváží

do Francie přes
17 procent své

produkce.

78
Tolik francouzských
společností
působících v Česku
oceňuje zdejší
politickou stabilitu.

procent

139
Tolik českých turistů
strávilo loni ve
Francii alespoň pět
dnů.

tisíc
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náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa s tím,
že loni se francouzské ekonomice podařilo překonat něko-
likaletou stagnaci. Současné oživení táhnou nejen firmy,
které plánují více investovat a poohlížejí se po dodavate-
lích strojů a zařízení, ale také domácnosti, které začaly
více utrácet za spotřební zboží a automobily.
Po době, kdy se české firmy snažily pronikat hlavně
do zemí, jako je Brazílie, Rusko či Indie, tak opět nastal
čas, kdy mohou svou pozornost upřít například na Fran-
cii. „Český vývoz do Francie jen za letošní leden překonal
celý náš export do Indie za rok 2015,“ konstatuje náměs-
tek Tlapa s tím, že francouzský trh je přitom vyspělý,
stabilní a méně rizikový.
Nikdo ovšem nemůže očekávat idylu. Francouzští
podnikatelé neradi mění své obchodní partnery a dávají
přednost francouzským dodavatelům. České firmy dostá-
vají šanci mimo jiné proto, že některé průmyslové obory
z Francie vymizely a v jiných se tamní firmy potýkají
s citelným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.
Podle ministerstva průmyslu a obchodu tak mají ve Fran-
cii šanci například výrobci technických textilií, kvalitního
sportovního či turistického oblečení. Podobně se českým
firmám daří částečně zaplňovat prostor po někdejší fran-
couzské výrobě některých druhů obráběcích a tvářecích

Obchodníobrat se zvýšil víceneždesetkrát
(Vývoj zahraničního obchodu ČR s Francií vmiliardách korun)

Zdroj: MPO, ČSÚ
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strojů. Francie sice čelí vysoké neza-
městnanosti, ale zároveň si čtvrtina
francouzských podniků stěžuje, že
doma nemůže sehnat kvalifikované
pracovníky, zejména techniky. Složitá
je situace především v plastikářském
průmyslu a ve strojírenství. Mnohé

EK22 58-61 Francie 1.indd 59 31.5.2016 13:26:55



– 60 –

S p o l e č n á p ř í l o h a e k o n o m u a F č o k

francouzské firmy vyřešily v uplynulých letech tuto
situaci přesunem části vlastní produkce do zemí bývalého
východního bloku včetně České republiky. CzechInvest
již zprostředkoval 50 investičních projektů francouz‑
ských firem. Důležité je, že francouzské podniky tu své
zisky reinvestují a rozšiřují výrobu. Příkladem může
být loni oznámená investice společnosti Saint‑Gobain
Adfors v Litomyšli ve výši téměř 400 milionů korun nebo
právě dokončená více než miliardová investice sesterské
Saint‑Gobain Sekurit do rozšíření a modernizace výroby
automobilových skel v Hořovicích.
Jak vyplývá z letošního průzkumu Francouzsko‑české

obchodní komory (FČOK), 65 procent v Česku působí‑
cích francouzských firem očekává růst tuzemské ekono‑
miky a třetina její stabilitu. Zhruba 60 procent v Česku
působících francouzských firem počítá se zvyšováním
počtu pracovníků během tří let, přičemž třetina podniků
předpokládá, že počty zaměstnanců tu zvýší více než
o desetinu. Čtyři z pěti francouzských firem hodnotí po‑
zitivně kvalitu české pracovní síly, jež se podle 60 procent
respondentů v poslední době zlepšila. Největší pokrok
zaznamenaly jazykové dovednosti a nejvíce respondentů
kladně hodnotí schopnosti lidí na manažerských pozicích.
Třetina francouzských firem si však stěžuje, že už tu také
těžko hledají uchazeče o práci. Podle viceprezidenta Hos‑
podářské komory ČR Bořivoje Mináře přitom zahraniční

investoři sice v době transformace
české ekonomiky sehráli veskrze
pozitivní roli, v současné době však
v některých případech přetahují kva‑
lifikované pracovníky z českých firem
a přeplácejí je, čímž mohou negativně
ovlivnit konkurenceschopnost podni‑
ků v domácím vlastnictví.
„Hospodářská komora proto nyní

podporuje spíše posilování českých
investic v zahraničí, tedy i ve Francii,“
podotýká viceprezident Minář.
Podle jeho názoru se Francie jako

bývalá koloniální velmoc může v řadě
afrických či asijských států spoléhat
na to, že její firmy tam jsou zavedené.
Česká republika si ve vzdálených
zemích naopak musí své pozice bu‑
dovat. „Pokud čeští exportéři správně
využijí kontaktů francouzských firem
v bývalých francouzských koloniích,
může jim to pomoci,“ soudí Minář.
Někdy se však české firmy stávají
příliš závislými na zahraničním part‑
nerovi, který jejich zboží reexportuje
a inkasuje vysoké marže.
Dalším problémem, s nímž se

mohou čeští exportéři ve Francii
setkat, je platební morálka. Ta se sice
ve druhé polovině loňského roku
stabilizovala, přesto je podle MPO
průměrná doba prodlení 13,3 dne,
zatímco třeba v Německu 5,8 dne.
Jen zhruba 37 procent francouzských
firem platí faktury včas, přičemž ev‑
ropský průměr přesahuje 41 procent
a v Německu jsou to téměř tři čtvrtiny
firem. Pozdě hradí faktury zejména
velké firmy, které mají dojem, že si
to mohou dovolit – až 90 procent
velkých korporací platí ve Francii
s prodlevou. Nicméně vláda se nyní
snaží tento problém řešit a chronic‑
kým „neplatičům“ budou v budoucnu
hrozit citelné postihy, takže se dá
očekávat zlepšení situace. České
podniky jsou si potenciálu Francie

Vývozaut zNošovicdoFrancie

Export autobusůzVysokého
MýtadoFrancie
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vláda si
klade za cíl
zlepšit
platební
morálku
velkých
korporací.

65
v Česku působících
francouzských firem
očekává růst zdejší
ekonomiky.

procent

EK22 58-61 Francie 1.indd 60 31.5.2016 13:27:17



in
ze

rc
e

vědomy a mají o tento trh vzrůstající zájem, což se pro‑
jevuje v aktivitách agentury CzechTrade a velvyslanectví
v Paříži. Loni se prostřednictvím ambasády setkali čeští
dodavatelé s představiteli francouzské kosmické agentury
a koncernů, jako je Airbus či Thales. Letos český zastu‑
pitelský úřad pořádal Den českého obranného průmyslu,
během něhož tuzemští exportéři jednali s vedením ředitel‑
ství pro vyzbrojování francouzského ministerstva obrany.
„Stále více se zaměřujeme i na jednotlivé regiony – loni
česká ambasáda organizovala například takzvaný Český
den jaderného strojírenství v Dijonu, letos pořádá Český
pivní festival v Monaku, který má přispět i k tomu, aby se
české pivovary prosadily na jihu Francie,“ uvádí náměstek
ministra zahraničí Martin Tlapa. Stát letos rovněž poskyt‑
ne například asistenci českým firmám při vstupu na trh
veřejných zakázek. MPO dále podpoří účast českých
firem na francouzském veletrhu obranného průmyslu
Eurosatory a na strojírenském veletrhu Midest. Nicméně
česko‑francouzské aliance na třetích trzích jsou podle
Tlapy pouhou výjimkou, protože si s Francouzi ve výběro‑
vých řízeních na dodávky průmyslových celků stále spíše
konkurujeme.

České firmy, které usilují o zakázky ve Francii, by měly
být připravené na to, že jednání s místními partnery trvají
dlouho. Než se Francouzi odhodlají k hlubší spolupráci,
chtějí se maximálně ujistit o spolehlivosti a technické
vyspělosti nového partnera. Požadují reference a certifiká‑
ty, chtějí na vlastní oči vidět český výrobní podnik. Navíc
stále platí, že dveře otevírá znalost francouzštiny.

Jak uvádí Hana Machková, ředitelka Francouzsko‑čes‑
kého institutu řízení, investice ve Francii bývají navíc
kapitálově náročné: pokud se tam česká firma rozhodne
investovat, musí počítat s vysokými náklady na pracovní
sílu i na provoz.

Česko‑francouzské vztahy se však neomezují jen
na obchod a investice. Jak říká francouzský velvy‑
slanec v Praze Jean‑Pierre Asvazadourian, obě země
mají v mnoha oblastech shodné názory, francouzští
a čeští vojáci společně slouží v Mali. „Sdílíme stejný
postoj v oblasti energetiky, zvláště jaderné, a obě vlády
usilují o rozvoj průmyslu a technologií,“ zdůrazňuje
ambasador s tím, že oba státy spojuje také boj proti
terorismu a vize sociální Evropy, jež usiluje o snížení
nezaměstnanosti.

Podle náměstka ministra zahraničí Martina Tlapy
se postoje Francie a České republiky přiblížily i v případě
trvalých uprchlických kvót a ochrany vnějších hranic.

AXA patří mezi TOP 50 globálních firem
v žebříčku Interbrand.

www.axa.cz
zdroj: http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/ranking/

Již7x
v řadě jsme
nejhodnotnější
značkou
v pojišťovnictví
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Čeští podnikatelé
se Francie zbytečně bojí,
říká Constantin Kinský, předseda Francouzsko‑české
obchodní komory. Poláci i Slováci jsou aktivnější

Petr Korbel

F
rancouzské firmy se v Česku cítí
dobře a jsou vděčné za podmín‑
ky, které tu nalezly. Předseda

Francouzsko‑české obchodní komory
Constantin Kinský se však podivuje
nad malou chutí českých firem investo‑
vat ve Francii.

Protože bublina v Brazílii či Indii splas-

kává, exportéři a investoři znovuob-

jevují možnosti v evropských zemích.

Platí to i pro Francii a Česko?

Zhruba každý třetí týden registruje‑
me jednoho zájemce z Francie, který
chce působit v České republice. Změ‑
nila se však struktura. Na začátku,
v 90. letech, to byly velké firmy, které
se chtěly účastnit velké privatizace.
Šlo jim o Komerční banku, Karosu,
Vertex a podobně. Nyní přicháze‑
jí střední a malé firmy. Už to tedy
nejsou ty zdaleka viditelné velké pří‑
pady, ale jde o velké množství men‑
ších. Francii v Česku nyní reprezentu‑
je zhruba 500 firem, které dohromady
čítají 100 tisíc pracovních míst. Cítí se
tu dobře a jsou za to vděčné.

A jak je to obráceně?

Zlobí nás, že Češi nejsou srovnatelně
úspěšní ve Francii. Počet českých
firem ve Francii je mizivý. Poláci,
Maďaři i Slováci jsou mnohem aktiv‑
nější. Problém tedy není jen na fran‑
couzské straně. Češi asi nemají chuť
to zkoušet, ale to je škoda. NašiFo

to
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Constantin
Kinský (55)

• Narodil se ve Francii,
kde strávil většinu
života. Rodové kořeny
však má v Česku
a od roku 1997 zde
žije.

• Zabýval se
investičním
bankovnictvím
v Chase Manhattan
Bank, Merrill Lynch
a Bank of America.

• Od roku 2004 působí
jako předseda
představenstva firmy
Kinský Žďár.

• V letech 2006
až 2013 řídil pražskou
pobočku konzultační
společnosti Roland
Berger.

• Předsedou
představenstva
Francouzsko‑české
obchodní komory je
od roku 2010.

Češi mají ve zvyku hledat, co komu
vadí. Podstatné však je, že Francouzi
s vděkem přijímají otevřenost české
ekonomiky. Každý model má své
výhody a nevýhody, ale vzájem‑
ná spolupráce nás obohatí. Když
vyvážíte zboží, dovážíte znalosti,
bez kterých by to nešlo. To přináší
obohacení. Nezapomínejme však, že
od otevření České republiky světu
uplynulo jen 25 let. Některé věci by
ještě potřebovaly vylepšit, zejmé‑
na zákon o veřejných zakázkách.
Pokud jde o euro, všeobecně platí, že
bychom uvítali, aby Česká republika
vstoupila do eurozóny, ale plně uzná‑
váme, že to chce, aby byla lépe inte‑
grovaná. Musí se tedy hledat správný
moment a správné podmínky.

inženýrskou a průmyslovou tradici
by šlo velmi výhodně propojit s fran‑
couzským marketingem. Francie
navíc může sloužit i jako vstupní
brána do Afriky.

Vadí ještě francouzským investorům,

že Česko nemá euro?
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Českou
inženýrskou
tradici by
šlo výhodně
propojit
s francouz
skýmmar
ketingem.

Neměla by se nyní vaše komora věno-

vat také tomu, jak propojit architekty,

umělce či školy?

Kultura je základem společenského
života. Vrcholný okamžik naší země
nastal, když jsme ke všem našim ko
řenům – českým, německým a židov
ským – přidali inspiraci z pařížského
Montmartru. Máme 700 českých
studentů, kteří každoročně nastupují
na francouzské vysoké školy. Dali
jsme dohromady asociaci absolventů
francouzských škol. Nyní bychom
například chtěli připravit informační
den pro Gymnázium Jana Nerudy
v Praze. Další novou oblastí je pod
pora živé kultury spojená s ochra
nou památek. To mě osobně velmi
zajímá, protože pracujeme na dalším
oživení našeho rodinného sídla
ve Žďáru nad Sázavou, kde jsme
vytvořili muzeum nové generace.

Existují nějaké projekty, které bymohly

přilákat francouzské turisty na český

venkov?

Byla škoda, když všichni jezdili jen
do Prahy, jako by okolo byla Sahara.
Těší mě, že zájem o další regiony
roste, jen je k tomu potřeba vybudo
vat infrastrukturu. Příkladem je ini
ciativa Koruna Vysočiny, jež spojila
několik měst a soukromých partnerů
s cílem zajistit, aby kdekoliv po trase
našli turisté potřebné služby.

A comůže českého návštěvníka pře-

kvapit v dnešní Francii?

Znalosti anglického jazyka nejsou
všude na takové úrovni, jakou by
návštěvníci čekali. Potěšitelné však
je, že dochází k oživení ducha re
gionálních oblastí. Stále více platí, že
máte možnost prožít kouzlo různých
oblastí, které se liší kulturou, gastro
nomií, nabídkou lokálního zboží. To
vede k hlubším zážitkům.
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Špatný den?
S pojištěním odpovědnosti
můžete být v klidu
Také někdy máte den, kdy se vám smůla doslova lepí
na paty? Pak už je jen kousek k tomu, abyste třeba svou
nešikovností vytopili sousedy, v obchodě omylem shodíte
taškou několik luxusních vín, nebo neuhlídáte vaše dítko
či domácího mazlíčka. Přesně na takové události myslí
pojištění občanské odpovědnosti. Uhradí za vás vzniklou
škodu, a máte po problému.

EK009811

Snadné, avšak často podceňo-
vané. Pojištění občanské od-
povědnosti vyjde na pár korun,
přesto si jej zatím zřizuje málo
lidí. Ostatní jsou zřejmě pře-
svědčeni, že jim se žádná ne-
hoda stát nemůže. Přece vědí,
co dělají! Jenomže horší den
si občas „vybere“ každý z nás,
tak proč riskovat nepříjemnosti
a placení případné škody?

Podceňování přitom není
na místě. V žebříčku nejčastěj-
ších škod je až 16% takových,
které nechtěně způsobíme tře-
tím osobám. A škody se mohou
v určitých případech vyšplhat
k nemalým sumám, a značně
tak zacloumat rodinným roz-
počtem. Pojišťovna AXA proto
uvedla na trh Pojištění občan-
ské odpovědnosti, které myslí
právě na tyto události a pomáhá
je řešit.

„Pojištění chrání klienta před
zbytečnými výdaji, které mo-
hou dosáhnout až stovek tisíc
korun. Automaticky se vztahuje
na všechny členy domácnosti
a v závislosti na rozsahu se pojiš-
tění může rozšířit i na další oso-
by, například na pomocnici v do-
mácnosti či chůvu,“ vysvětluje
Kateřina Kohoutová, specialistka
na pojištění majetku v AXA.

Tato pojišťovna připravila tři
varianty, které se liší rozsahem/
/šířkou krytí a výší limitu plnění.
Uzavřít si ho můžete v rámci po-
jištění domácnosti, ale i samo-
statně. Pokud si nový produkt
sjednáte on-line na stránkách
pojišťovny AXA, získáte 20% sle-
vu a dárek v podobě cestovního
poukazu na 100 eur jako příspě-
vek na dovolenou.

Právě na ní pojištění ob-
čanské odpovědnosti obzvlášť
oceníte: chrání vás totiž i bě-
hem rekreačního sportování či

při užívání plavidel a postará se
také o škody, které byste pří-
padně způsobili v ubytovacích
zařízeních. Kromě toho pojiš-
tění kryje škody, které na cizím
majetku „spáchá“ váš pes či jiný
domácí mazlíček.

„Naše pojištění je unikátní
i tím, že jako jediné zahrnuje do-
mácí asistenci v plném rozsahu,
a to i bez nutnosti uzavření po-
jištění domácnosti. V případě,
že si například zablokujete klíč
ve vchodových dveřích nebo
budete potřebovat pomoc při
vodovodní havárii s likvidací
škody na vašem majetku, po-
šleme vám našeho technika
a nabídneme domácí asistenci
i přesto, že tato asistence s po-
jištěním odpovědnosti běžně
nesouvisí“ doplňuje Kateřina
Kohoutová.

Asistenční služby jsou auto-
maticky v ceněpojištění občanské
odpovědnosti. Zahrnují technic-
kou a právní asistenci, asistenci
při hospitalizaci, onemocnění či
nepřítomnosti členů domácnosti.
Pojišťovna AXA navíc garantuje
příjezd pomoci do hodiny, a to 24
hodin denně, sedm dní v týdnu.
Pokud dorazí později, vyplatí jako
omluvu 500Kč.

Základní variantu pojištění
občanské odpovědnosti STAN-
DARD obdržíte automaticky jako
součást pojištění domácnosti.
Varianty PLUS a EXTRA si mů-
žete sjednat samostatně, ideál-
ně on-line podle toho, na jaké
aktivity se chcete pojistit. Napří-
klad u varianty EXTRA s limitem
deset milionů korun si můžete
pojistit i škody způsobené dnes
velmi populárními drony. Pojiš-
tění platí i v zahraničí. Sjednat
si jej můžete jak se spoluúčastí,
tak bez ní. Více informací se do-
zvíte na www.axa.cz.
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Auto jede samo.
A testuje se vMilovicích
Společnost Valeo rozšiřuje pražské vývojové centrum.

Petr Korbel

K
oncem minulého roku obletěla svět zpráva, že inže-
nýři francouzské firmy Valeo dokázali s „autonomním
autem“ ujet více než čtyři tisíce kilometrů v podmín-

kách opravdového provozu. Vozidlo Valeo Cruise4U fungo-
valo ve dne v noci, za jakýchkoliv myslitelných podmínek
a v rychlosti až do 130 kilometrů za hodinu. Člověk sedící
na sedadle řidiče nemusel do řízení vůbec zasáhnout. Vůz se

choval zcela bezpečně, plynule se roz-
jížděl i brzdil. Podobný automobil se
ovšem občas prohání i v Česku. Jezdí
do Milovic, kde pražské výzkumné
a vývojové centrum společnosti Valeo
provozuje testovací dráhu. Na střeše
auta je zařízení, jež slouží k vyhod-
nocení dat z různých senzorů, které
pražské centrum vyvíjí.

Firma, jež vznikla v roce 1923,
přišla do Česka v roce 1995. Tehdy
provozovala tradiční výrobu automo-
bilových topení v Rakovníku. Později
si postavila v Česku další dva závody,
a to v Humpolci a v Žebráku.

Všechny se zabývají tím, co za-
jišťuje tepelnou pohodu posádky.
„V roce 2002 vzniklo v Česku vývojo-
vé centrum, původně se však zabý-
valo jen díly klimatizace,“ konstatuje
Pavel Peka, generální ředitel pražské-
ho Výzkumného a vývojového centra
společnosti Valeo. A protože jedním
ze strategických záměrů firmy je
„intuitivní řízení“ (tedy nejrůznější
asistenty, parkovací kamery a po-
dobná zařízení pro „chytrá auta“),
přibyla k tomu později i tato oblast.

Jde o vývoj softwaru asistenčních
zařízení a zároveň různých čidel,
jimiž chytrý automobil „vnímá“ své
okolí. Jsou to ultrazvukové senzory,
laserové senzory, radary a optic-
ké kamery, přičemž tyto prvky je
možné na přání zákazníků různě
kombinovat.

Začíná to u zařízení, která sledu-
jí, zda auto jede v jízdním pruhu,
pokračuje přes systémy, jež za řidiče
zaparkují, či adaptivní tempomaty,
které udržují určenou rychlost, ale
zároveň v případě potřeby přibrzdí.
Nakonec si řidič bude moci vybrat,
jestli chce řídit sám, nebo zda třeba
popojíždění v koloně svěří „umělé
inteligenci“ a bude se věnovat práci
či spolucestujícím.

Auto, které se řídí samo,
potřebuje senzory, které
firmaValeo testuje
na bývalém vojenském letišti
u Prahy (foto vpravo).

500
Tolik bude mít
zaměstnanců
rozšířené
vývojové
centrumvPraze.Fo
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inzerce

„V současné době jsme jedním ze tří největších stře-
disek vývoje těchto asistenčních systémů vedle Francie
a Německa,“ upozorňuje Peka. Centrum navíc čeká
podstatné rozšíření. Zatímco v současné době zaměst-
nává zhruba 200 odborníků, za dva roky už jich má být
500. „Dokážeme nabídnout mladým inženýrům velice
atraktivní činnosti na špičkově vybaveném pracovišti,“
tvrdí ředitel.

V loňském roce získalo Valeo titul Investor roku
v kategorii výzkum a vývoj za to, že vložilo 10 milionů
korun do rozšíření technologického centra inteligent-
ních asistenčních systémů v Milovicích. Nyní však
chystá mnohem větší akci. Kvůli plánovanému rozšíření
se firma, jež zatím sídlí v Hloubětíně, bude ke konci
tohoto roku stěhovat. Nové centrum vzniká rekonstrukcí
starého objektu v Hostivaři poblíž stanice metra. Vedle
kanceláří tam budou laboratoře na ploše tří tisíc metrů
čtverečních. A také malá testovací dráha, na které se
budou moci zkoušet například systémy pro parkování.

Testy, které vyžadují například simulaci poměrů
na dálnici, budou nadále probíhat v Milovicích. Tamní

dlouhou zkušební dráhu firma
využívá převážně pro svou potřebu,
ale také ji nabízí například univerzi-
tám pro studentské projekty, jako je
konstrukční soutěž Formula Student.
„Široce spolupracujeme s vysokými
technickými školami z celé České
republiky i ze Slovenska, společně
s nimi žádáme o granty a máme
nastartovanou řadu projektů,“ nasti-
ňuje Peka.

Nadějné absolventy by mohla
přilákat i možnost podívat se
za hranice. „Podporujeme meziná-
rodní výměny, například nyní se
někteří kolegové mohou ucházet
o místa v Silicon Valley, kde má
Valeo rovněž pobočku,“ upozorňuje
Peka s tím, že globální firma Valeo
vydává na výzkum a vývoj desetinu
svých tržeb.

Valeo

• Výrobce
automobilových dílů.

• Firma vznikla
v roce 1923 ve Francii.

• Nyní působí
ve 30 státech.

• Celkemmá 134 výrob
ních závodů.

• Dělí se na čtyři
divize – klimatizace,
osvětlení,
asistenčních systémů
řízení a systémů
pohonného ústrojí.

• Tržby v roce 2015
činily 14,5 mi
liardy eur.

• V České republice
firma zaměstnává
přes tři tisíce lidí a má
tu tři výrobní závody.

EK009764
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Zapomeňte napředsudky
oFrancouzích,
říká ředitel Francouzsko‑české obchodní
komory Jaroslav Hubata‑Vacek.

Petr Korbel

P
ro české malé a střední podni‑
ky zůstává ve Francii značný
nevyužitý potenciál, soudí

ředitel Francouzsko‑české obchod‑
ní komory Jaroslav Hubata‑Vacek.
Podle něj je třeba zapomenout
na předsudky o Francouzích a spíše
myslet na to, že jde o druhý největší
evropský trh.

Francouzsko‑česká obchodní komora

slaví dvacáté narozeniny. Co se za tu

dobu nejvíce změnilo a co naopak

zůstává konstantní?

Mezi lety 1996 a 2016 došlo mezi
Českou republikou a Francií k zásad‑
nímu rozvoji vzájemného obchodu.

Dovoz do České republiky se za tu
dobu ztrojnásobil, vývoz z České
republiky do Francie vzrostl dva‑
náctkrát. K rozvoji obchodu zásad‑
ním způsobem přispěl vstup České
republiky do Evropské unie. Od roku
2005 má Česká republika s Francií
kladnou obchodní bilanci.

Jak se změní role a úkoly komory

za dalších dvacet let?

Domnívám se, že hlavní role Fran‑
couzsko‑české obchodní komory,
to znamená hájení zájmů členských
firem, organizace akcí pro členy a po‑
skytování služeb pro malé a střední
firmy, které se etablují na českémFo

to
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Jaroslav Huba‑
ta‑Vacek (49)

• Vystudoval filozofic‑
kou fakultu v Brně,
obor čeština‑fran‑
couzština.

• Šest let učil
na univerzitách
v Montpellieru
a Paříži češtinu
a české reálie.

• Před šestnácti lety
se stal ředitelem
Francouzsko‑české
obchodní komory.

• K jeho zálibám patří
sport, literatura, film,
rodinný statek a les
na Vysočině.

nebo francouzském trhu, se budou
kontinuálně rozvíjet. Chceme přispí‑
vat k další kultivaci rovného tržního
prostředí v České republice a bude
nás těšit, když z našich akcí a služeb
vyrostou nové obchodní a přátelské
vazby mezi podnikateli jak v Česku,
tak ve Francii.

Kolik máte členů?

V roce 1996 komoru zakládalo
padesát francouzských firem, které
působily na českém trhu. Dnes
máme 300 členských firem. Z nich
zhruba dvě třetiny představují
filiálky francouzských firem, dále je
mezi nimi několik desítek českých
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a mezinárodních firem. Naše komora
tak patří mezi čtyři největší v Česku
působící zahraniční komory; těmi
dalšími jsou německá, americká
a italská. Máme přitom fungující ob
chodní model, neboť naše obchodní
komora se stoprocentně samofinan
cuje, přičemž členské příspěvky tvoří
zhruba pětinu příjmů.

Jak se rozvíjí činnost inkubátoru, jehož

cílem je nabízet službu sdíleného

obchodníka a možnost okamžitého

rozjezdu obchodních aktivit v Česku

bez založení obchodní společnosti?

Inkubátor jsme založili před osmi
lety. Od té doby jím prošlo 98 firem,
z nichž 66 stále působí na českém
trhu. Aktuálně pracujeme pro
15 firem. Rolí inkubátoru není
pomáhat malým a středním firmám
dlouhodobě, ale pomoci jim v období
od první zkušenosti se zdejším trhem
po založení dceřiné společnosti.
Nabízíme, že jim do začátku poskyt
neme sídlo a pomůžeme najít prvního
obchodního zástupce, případně
jim poskytneme službu sdíleného
obchodníka. Malé a střední firmy mají
o tuto službu velký zájem. Z úspěš
ných případů mohu zmínit například
síť nezávislých prodejců stavebnin
BigMat, jež se z počátečních šesti
prodejců rozrostla na 21. Nebo firmy
Arkadin, Lise Charmel či Chambrelan.

Jaké jsou možnosti spolupráce čes-

kých a francouzských firem na trzích

třetích zemí? Šlo by více využít toho,

že Francie má výbornou obchodní síť

v bývalých koloniích a Češi zase mají

zkušenosti, které mohou uplatnit v Rus-

ku, Bělorusku, Srbsku a podobně?

Řada francouzských firem využi
la českou filiálku k následnému
pronikání do dalších zemí střední či
východní Evropy. Sami jsme pro náš

inkubátor rekrutovali Rusy a Ukra
jince, kteří z Prahy rozvíjeli obchod
ní případy na ruském a ukrajinském
trhu. Zároveň platí, že české firmy
mohou využít kontinentální Fran
cii při pronikání do jejích zámoř
ských území a bývalých kolonií.
Příkladem je třeba Doosan Škoda
Power, která získala zakázku pro
Novou Kaledonii. Další možnosti
jsou v severní a rovníkové Africe.
Náš obchodní tým se těmto přípa
dům začíná také věnovat, navázali
jsme spolupráci s pařížským zastou
pením deseti subsaharských zemí
a diskutujeme o možnostech, jak
pomoci českým firmám při rozvoji
aktivit na těchto trzích.

Před dvěma lety jste říkal, že Francie

a Itálie celkově exportují zhruba stejně

vína, ale v Česku mají italská vína de-

setkrát větší zastoupení než francouz-

ská. Změnilo se na tom něco?

Situace se z pohledu dovozu vína
z Francie zlepšila. Pokud jde
o objem, dovoz vína z Itálie čtyřná
sobně převyšuje import z Francie.
A pokud jde o hodnotu, rozdíl
ve prospěch Itálie již činí jen zhruba
30 procent. Objevila se také řada
dovozců francouzského vína, kteří se
více zaměřují na cenově dostupnější
střední cenový segment.

A co potraviny?

Francie je potravinářskou velmocí,
nicméně potenciál pro francouzské
potraviny tu není úplně využitý.

Souvisí to s tím, že po odchodu firmy
Carrefour, jež svou obchodní síť pro
dala společnosti Tesco, zde nepůsobí
žádný francouzský obchodní řetězec.
Z našeho pohledu na českém trhu
tedy stále existuje prostor pro rozvoj
specializovaných obchodů, lahůdkář
ství či vinoték zaměřených na uze
niny, mléčné výrobky, regionální
produkty a vína z méně známých
regionů.

Co je největším problémem pro malé

a střední české exportéry, když chtějí

exportovat do Francie?

Ty hlavní problémy jsou neměnné. Je
to francouzský jazyk a kulturní roz
díly, kterou vedou k tomu, že mnohé
české firmy si samy – bez podpory
externích konzultantů – ve Francii
neporadí. Nebo si musí najmout či
vychovat vlastní obchodníky, spe
cialisty na Francii. Na druhé straně
Francie zůstává druhým největším
evropským trhem a prostor pro české
firmy je tam obrovský. Připomněl
bych, že francouzských filiálek je
na malém českém trhu 500, zatímco
filiálek českých firem ve Francii jen
15. Z toho je vidět velký budoucí
potenciál.

Který problém naopak trápí Francouze

v Česku?

Všechny francouzské firmy působící
na zdejším trhu upozorňují na zá
sadní nedostatek pracovní síly, a to
na všech úrovních. Česká republika
současně láká další nové investory.
Není vůbec zřejmé, jak při snižující
se nezaměstnanosti hodláme tento
rozpor vyřešit. Zde vidím zásadní
konflikt, který by se dal vyřešit
masivnějším příchodem pracovní
ků ze zahraničí. Nikdo z klíčových
politiků však nenalezl odvahu tento
postoj otevřeně hájit.

Kulturní rozdíly způsobují,
žemnohé české firmy
si samy – bezpodpory
externích konzultantů –
veFrancii neporadí.
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Sipral: Česká
stopanad Seinou
Pražská firma letos dokončuje opláštění
stadionu ve středu Paříže.

Petr Korbel

Č
eská firma Sipral, která dodává lehké obvodové
pláště budov a atypické prvky interiérů, přišla
s francouzskými projektanty poprvé do styku

v Praze. „Francouzská společnost RFR byla spoluautorem
projektu River City na Rohanském ostrově,“ vysvětluje
David Hošpes z firmy Sipral. „Projektantům se zamlouval
náš přístup k technickému řešení i ke zvládání problé‑
mů. Sipral se totiž snaží vyjít architektům a technickým
projektantům vstříc, nepokouší se měnit design zadání,
byť je složité. To se Francouzům líbilo, a proto nás doma
doporučili, abychom byli přizváni do výběrových řízení,“
dodává Hošpes.

První francouzskou zakázku představovala v roce 2005
dekorační mříž pro reprezentační prodejnu Louis Vuitton
na třídě Champs‑Élysées v Paříži. Pro Sipral byla přelo‑
mová. Byla to první zakázka, kde společnost plně využila
projektování v 3D systému, první zakázka na území Fran‑
cie a také první zakázka, která byla zcela odlišná od všech
do té doby realizovaných fasádních konstrukcí.

Mříž je sestavena z odlévaných
hvězdiček, které vypadají, jako by
byly ze zlata. Tohoto efektu Sipral
dosáhl galvanickým nanášením ně‑
kolika vrstev různých kovů, přičemž
poslední vrstva je z pravého zlata.
Dalšími prvky byly ozdobné vložky,
například skleněné či porcelánové,
které rovněž prokázaly řemeslnou
dovednost českých subdodavatelů.

Druhým projektem ve Francii bylo
zastřešení archeologického naleziš‑
tě Bibracte. Následovala další velká
zakázka od společnosti Louis Vuitton.
V tomto případě šlo o budovu nadace
Fondation Louis Vuitton, jež vyrostla
v srdci Paříže a slouží modernímu
umění – zahrnuje výstavní prostory
a zázemí pro současné tvůrce. V rámci
tohoto projektu Sipral vyvinul na míru
šité řešení fasády z hliníkových profilů.

Loni a na počátku letošního roku
probíhala dodávka dekorativní mříže
pro rekonstrukci interiéru pařížské‑
ho historického obchodního domu
Printemps, která se táhne přes sedm
podlaží a odděluje obchodní část
od nových eskalátorů.

V letošním roce Sipral dokončí
ve Francii opláštění velkého sportov‑
ního areálu. Ten se nachází blízko
centra Paříže ve čtvrti Nanterre
a od příštího roku bude sloužit zejmé‑
na jako stadion pro ragby.

„Kvůli těmto zakázkám jsme zalo‑
žili pobočku Sipral France,“ konsta‑
tuje David Hošpes. Firma si zároveň
musela najít odborníky, kteří hovoří
francouzsky. „I já jsem se francouzsky
částečně naučil, protože tam existuje
jazyková bariéra a s angličtinou vždy
nevystačíte,“ dodává. Zákazníci zá‑
roveň trvají na dodržování francouz‑
ských standardů a chtějí předem vidět
výrobní závod v Jirnech i subdodava‑
tele. „To je ale výhoda, protože se jim
tu obvykle líbí,“ říká Hošpes.

Letos Sipral
dokončí opláštění
velkého sportovního
areálu, který se
nachází nedaleko
centra Paříže.

700
Takový je roční
obrat firmy
Sipral, jež má
196 pracovníků
a vlastní ji Leopold
Bareš.

mil. Kč

Fo
to
:A

rc
hi
v
fir
m
y,
Ja

n
Sc

he
jb
al

EK22 66-69 Francie 3.indd 68 31.5.2016 12:35:49



– 69 –

Č e s k o - f r a n c o u z s k ý b y z n y s

Král sýrů
v rukou Savencie
Francouzský vlastník ponechal
operativní řízení Čechům.

Petr Korbel

P
odnikatel Jean‑Noël Bongrain
začal v roce 1956 vlastnoruč‑
ně vyrábět sýry. V průběhu

dalších let se z jeho firmy stal přední
mlékárenský podnik, který působí
na všech kontinentech. Do Česka
přišel v roce 1993 a postupně tu
ovládl tři mlékárny – v Přibyslavi,
Sedlčanech a Hodoníně.

Na počátku tohoto roku se skupina
Bongrain přejmenovala. Stala se
z ní Savencia. „V Česku také došlo
k transformaci na akciovou společnost
a k centralizaci řízení všech tří výrob‑
ních závodů,“ říká Oldřich Obermaier,
který býval jednatelem a nyní je
jedním ze tří členů správní rady nové
společnosti Savencia Fromage & Dairy
Czech Republic.

„Ze 110 tisíc tun roční výroby
českých sýrů na nás připadá třetina,
od českých zemědělců kupujeme
zhruba 120 milionů litrů mléka
ročně,“ zdůrazňuje Obermaier.

Vlajkovou lodí je Hermelín, král
sýrů. Vznikl v první polovině 20. sto‑
letí jako napodobenina francouzského
sýra typu camembert. Od originálu
se však liší. Francouzský spotřebitel
vyžaduje, aby sýr déle zrál, čímž se
stane mazlavějším a aromatičtějším.
Pro tuzemské spotřebitele by taková
vůně byla příliš silná. Češi navíc Her‑
melín často smaží, což by s pravým
francouzským camembertem nešlo.
Dalším specifikem českého trhu je

Savencia Fro-
mage&Dairy
Czech Republic

• Přední český výrobce
sýrů a smetanových
krémů – zahrnuje
někdejší Pribinu,
Povltavské mlékárny
a TPK Hodonín.

• Roční tržby činí
3,5 miliardy korun,
zaměstnanců je 1300.

• Celá Savencia má
po celém světě
110 závodů a 20 tisíc
lidí.

„Vlastník k nám
měl vždy důvěru
a investoval zde

velké částky,“ říká
OldřichObermaier,

člen správní rady
Savencia Fromage

& Dairy Czech
Republic.

mimořádná obliba tavených sýrů. „Relativně největší
spotřeba tavených sýrů je v USA, Kanadě a Austrálii, kde
se ovšem využívají v sítích rychlého občerstvení, a pak je
Česko,“ konstatuje Obermaier.

V tuzemsku bývala spotřeba tavených sýrů na osobu
a na rok 3,5 kilogramu a nyní činí asi 2,5 kilogramu. „Není
však pravda, že by tavený sýr byl jakýsi horší sýr – i tavený
sýr je zdrojem vápníku a vyrábí se z kvalitních surovin,“
zdůrazňuje Obermaier.

První tavené sýry se začaly vyrábět ve Švýcarsku v roce
1911, kdy se jimi plnily konzervy. „Není to tedy ani tak,
že by tavené sýry byly nějakým reliktem socialismu,“
upozorňuje Obermaier. Vyrábějí se ostatně i ve Francii –
vsadil na ně například výrobce Veselé krávy. Tavené sýry
jsou jedinou položkou, kterou česká Savencia vyrábí pod
privátními značkami obchodních řetězců. Zároveň jsou
jedinou položkou vyváženou z Česka do Francie, odkud se
však reexportují do zemí třetího světa.

Domácí specialitou pak je smetanový dětský krém Pribi‑
náček. Česká Savencia ovšem prodává i tradiční slovenské
sýry z ovčího mléka, které dováží ze sesterské mlékárny
v Liptově – jde zejména o brynzu, parenicu a oštěpek.
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Francouzský týden se letos
zaměří na ekonomiku
Češi mohou ve Francii využít pobídky pro výzkum
a vývoj, říká velvyslanec Jean‑Pierre Asvazadourian.

Petr Korbel

S
tudoval ruštinu a okouzlila
ho česká kultura. Proto se
Jean‑Pierre Asvazadourian

začal učit také česky. Poprvé dorazil
do Československa v 80. letech jako
posluchač Letní školy slovanských
studií. Na sklonku roku 1989 se pak
stal tajemníkem na francouzském
velvyslanectví. Před třemi roky se
do Prahy vrátil, tentokrát už jako
velvyslanec. A jeho čeština je obdivu‑
hodná. „Pro diplomata jsou důležité
dvě věci – aby si zachoval objektivní
pohled a aby měl empatii k zemi, kde
působí,“ tvrdí.

Ve dnech 8. až 16. června pořádáte

takzvaný Týden France. Můžete tuto

akci představit?

Hlavním cílem je přiblížit Francii
české veřejnosti a umožnit další
rozvoj vztahů ve všech oblastech. Jde
o třetí ročník této akce. Poprvé pro‑
běhla v prvním roce mého působení
ve funkci velvyslance v Praze.

Čím se bude letošní ročník lišit od před-

chozích?

Letos se soustřeďujeme hlavně
na ekonomiku. Uspořádáme napří‑
klad Francouzsko‑české ekonomickéFo
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Jean‑Pierre
Asvazadourian
(54)

• Vystudoval
Vysokou školu pro
ekonomické vědy
a obchod ESSEC.

• V letech 1989 až
1993 byl tajemníkem
na velvyslanectví
v Praze.

• Působil v Londýně
a v Kodani, byl
ambasadorem
v Argentině.

• V roce 2013 se jako
velvyslanec vrátil
do ČR.

• Hovoří anglicky,
rusky, česky
a španělsky.

fórum a konferenci Smart Cities.
Nebudou však chybět ani akce pro
širokou veřejnost. Například Den
otevřených dveří na Francouzském
institutu v Praze, jehož součástí
bude promítání francouzských
komedií, hudba, pétanque, barbecue
a přímý přenos zahajovacího zápasu
mistrovství Evropy ve fotbale mezi
Francií a Rumunskem. Své brány
otevře také Buquoyský palác, jenž je
sídlem francouzského velvyslanectví
již od roku 1919, přičemž v zahradě
bude francouzský trh sýrů, vína
a dalších dobrot. Na závěr to bude
Noc filozofie, na kterou se sjede 55
filozofů z Francie, Maďarska, České
republiky, Polska a Slovenska.

Zůstává prioritou francouzských amba-

sád ekonomická diplomacie?

Podpora podniků a investic je sku‑
tečně prioritou francouzské vlády,
ostatně je to také priorita současné
české vlády. Naše bilance je pozitiv‑
ní. Vždyť Francie byla podle údajů

EK22 70-72 Francie 4.indd 70 31.5.2016 12:37:08



– 71 –

Č e s k o ‑ f r a n c o u z s k ý b y z n y s

České národní banky loni druhým
největším zahraničním investorem
v Česku. A zároveň platí, že Česká re-
publika je po Polsku druhým největ-
ším obchodním partnerem Francie
ve střední a východní Evropě.

Naopak českých investorů není

ve Francii mnoho. Proč by tamměli jít?

Není jich mnoho, ale někteří už
u nás jsou, například Linet, PPF či
firma Papcel, a jejich počet roste.
Předností Francie je trh s 65 miliony
spotřebitelů. Francie navíc může
být odrazovým můstkem k dalším
trhům, například africkým. Francie
je světovou ekonomickou silou,
otevřenou zahraničním investicím:

v této souvislosti bych připomněl, že
30 procent veškerého francouzského
vývozu připadá na zahraniční pod-
niky působící ve Francii. Pokud jde
o průmysl, je naše země největším
příjemcem zahraničního kapitálu
v Evropě. Dalším lákadlem je výbor-
né dopravní spojení či systém daňo-
vých výhod pro výzkum a vývoj.

Jste spokojen se spoluprací v oblasti

výzkumu a vývoje?

Mnoho mladých českých vědců pra-
cuje ve francouzských laboratořích
a naopak. Například česká farma-
ceutická laboratoř Sotio ze skupiny
PPF spolupracuje ve Francii na vývoji
léčby některých druhů rakoviny.

Aco služby?
I tato spolupráce je velmi dynamická,
a to zejména v oblasti služeb pro
městské samosprávy. Dalším sekto-
rem je cestovní ruch, protože Francie
i Česko patří k vyhledávaným turis-
tickým cílům. Nový impulz turistice
dá letecké spojení Prahy s městy
Toulouse, Mylhúzy a Marseille.

Česko je poPolskudruhým
největšímobchodním
partneremFrancie
ve střední a východní
Evropě.

inzerce

Rychlejší

Sage X3 urychluje všechny vaše klíčové
podnikové procesy - od nákupu až po
výrobu, skladové hospodářství, prodej,
zákaznický servis a management financí
- to vše v rámci jednoho uceleného
systému.

Jednodušší

Sage X3 se přizpůsobí tak, aby vyhovoval
požadavkům vašich uživatelských
rolí. Jeho přednostmi je rychlá
implementace, snadná správa, a lehká
použitelnost, na jakémkoliv známém
webovém prohlížeči nebo mobilním
zařízení.

Flexibilní

Sage X3 spravuje domácí a mezinárodní
podniky od distribuce, přes výrobu až
po sektor služeb, s plně zabudovanou
funkcionalitou.

Rychlejší růst bez nutnosti stát se větším
Sage X3 zjednodušuje řízení podniku

Kontaktujtenás!
DEVEHO consulting s.r.o. - Tel.: +421 2 326 619 38 - martin.zuzak@deveho.com - www.deveho.com
ContactInternational@sage.com - go.sagex3.com/sk

ve spolupráci s

Sage X3 není vašim typickýmERP řešením.
Jde o rychlejší, jednodušší a flexibilní moderní systém řízení podniku.

©2016 SageSoftware, Inc. Všechnapráva vyhrazena. Sage, loga Sage a názvy produktů a služeb společnosti Sage zde uvedené jsou registrovanými ochrannými známkami
neboochrannými známkami společnosti Sage Software, Inc., nebo jejich přidružených subjektů. Všechny další ochranné známky jsoumajetkem jejich příslušných vlastníků.
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Chytráměsta
sníží emise
Spojíme starosty s inovátory, slibuje eko‑
nomický rada Jean‑Jacques Guillaudeau.

Petr Korbel

E
konomické oddělení francouzského velvyslanectví
pořádá 13. června konferenci Smart Cities. Jak
uvádí ekonomický rada Jean‑Jacques Guillau‑

deau, půjde o setkání starostů s dodavateli technologií,
na němž budou představena inteligentní řešení, která
mohou usnadnit život ve městech.

Co zahrnuje koncept chytrýchměst?
Jde o soubor opatření založených na internetu, která
vedou ke zlepšení fungování měst v řadě oblastí. K těm
nejdůležitějším patří mobilita. Dopravní zácpy jsou
do značné míry způsobené tím, že řidiči marně hledají
místo na parkování, a to mohou odstranit moderní tech‑
nologie. Dále jde o využití internetu pro řízení dodávek
elektřiny, plynu, vody či tepla. Třetí oblastí je ochrana
životního prostředí, protože koncept Smart Cities dokáže
snížit emise oxidu uhličitého.

Koho jste přizvali a proč?

Mezi vystupujícími budou například
zastupitelé Mulhouse, Toulouse,
Rennes, Angers a Štrasburku. Klíčové
jsou synergie mezi volenými orgány
a soukromým sektorem. Domníváme
se, že pouhá nabídka podniků by
nebyla dost přesvědčivá a že bude
efektivnější, když své zkušenosti
popíší i starostové, kteří s těmito
technologiemi už několik let experi‑
mentují a vědí, co občanům přinesly.

Říkáte, že tytomoderní technologie

již usnadňují dopravu. Zácpy v Paříži

ale nejsou nejlepším příkladem

k následování.

Francouzská metropole je poněkud
specifický případ, neboť její aglo‑
merace čítá 12 milionů obyvatel. Ale
i tam se situace zlepšila. Přednost má
metro a ostatní prostředky hromadné
dopravy, pro které byly vyhrazeny
samostatné pruhy. A v řadě jiných
měst se tyto koncepty plně osvědčily.

Francouzskáměsta se vrátila k tramva-

jím. Měly by tam šanci i české?

Od konce 19. století až do druhé
světové války byla Francie velkým
výrobcem tramvají. Jejich produkce
se obnovila až v 80. letech, kdy byl
zaveden nový systém tramvajové
dopravy. Nová vozidla jsou velice
moderní, tichá, mají působivý
design a nepotřebují trolej. Dnes
jezdí moderní tramvaje v každém
francouzském městě nad 100 tisíc
obyvatel, ale pro české výrobce by
bylo velmi obtížné tam proniknout.
Museli by vyvinout zcela jiné typy,
než které prodávají tady. Platí to také
obráceně. Náš Alstom se nemůže
účastnit zdejších soutěží na dodávku
tramvají, které mají jezdit historic‑
kým středem města, protože nabízí
úplně jiná vozidla.

Jean‑Jacques
Guillaudeau (54)

• Vystudoval Institut
politických věd
v Paříži.

• Byl ředitelem pobočky
Invest in France
v jihokorejském Soulu.

• Pracoval například
v obchodním oddělení
v Tokiu, Chicagu, Sofii
a v Phnompenhu,
kde zodpovídal
za Kambodžu i Laos.

• Ekonomickým
radou v Praze je
od roku 2015.
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