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Protekcionistická politika Ruska 

• Velké investice do domácího zemědělství 

• Snaha o ochranu domácího trhu 

• Pokud Rusko zboží nepotřebuje – najde cestu, 
jak zabránit vstupu na ruský trh 

o Sankce (aktuálně do konce roku 2018) 

o Veterinární, fytosanitární a celní překážky 
(zvyšování a snižování cel, DPH atd.) 

3 



0201 Maso hovězí čerstvé nebo chlazené 

0202 Maso hovězí zmrazené 

0203 Maso vepřové čerstvé, chlazené nebo mražené 

0207 
Maso a drůbeží produkty pod kódem 0105, droby drůbeží jedlé čerstvé, 
chlazené, zmrazené 

0210 Maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené 

0301 
Ryby živé (s vyjimkou násady lososa antlantického - Salmo salar, a pstruha - 
Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss) 

0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308 
Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí (s vyjimkou násady ústřic a 
mušlí) 

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406 
Mléko a mléčné produkty (s výjimkou speciálního mléka a mléčných 
produktů bez laktózy určených pro léčebnou  výživy) 

0701 (s výjimkou 0701 10 000 0) 0702 00 000, 0703 (s 
výjimkou 0703 10 110 0), 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 
0709, 0710, 0711, 0712  (s výjimkou 0712 90 110 0), 0713 (s 
výjimkou 0713 10 100 0), 0714 

Zelenina (s výjimkou sadby brambor, cibule sazečky, hybridní kukuřice pro 
setí, hrách pro setí) 

0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0809, 0810, 0811, 
0813 Ovoce 

1601 00 
Salámy a podobné výrobky z masa, drobů a krve; produkty vyrobené na 
tomto základu 

1901 90 110 0, 1901 90 910 0, 2106 90 920 0, 2106 90 980 4, 
2106 90 980 5, 2106 90 980 9 

Potravinářské výrobky a přípravky (s výjimkou potravinových doplňků, 
vitaminů a minerálních doplňků, aromat, koncentrátů a proteinů, jejich 
směsí, potravinových přísad)  

1901 90 990 0 
Potravinářské výrobky vyrobené na základě technologie výroby sýrů a 
obsahující 1,5% nebo více mléčného tuku 

0103 (s výjimkou 0103 10 000 0) Živá prasata (s výjimkou čistokrevných plemenných prasat) 

0206 (s výjimkou 0206 10 100 0, 0206 22 000 1, 0206 
29 100 0, 0206 30 000 1, 0206 30 000 3, 0206 41 000 
1, 0206 49 000 1, 0206 80 100 0, 0206 90 100 0 – 
v případě produktů určených pro farmaceutickou 
produkci s potvrzením Ministerstva průmyslu a 
obchodu Ruské federace) 

Vedlejší produkty skotu, prasat, ovcí, koz, koní, oslů a mul – 
čerstvé, chlazené nebo mražené 

0209 
Vepřový tuk oddělený od libového masa a tuk domácí drůbeže 
(mražený, solený, v nálevu, sušený nebo uzený) 

1501 Vepřový tuk (včetně sádla) i domácí drůbeže,  

1502 Tuk (hovězí, ovčí a kozí) 

1503 00 Sádlo-stearin, sádlo-olej, oleostearin a živočišný olej 
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Příležitosti pro potraviny 

• Většina potravin není pod sankcemi! 

• Pokud je produkt pod sankcemi – nový přístup 
(Severofrukt – ovocné koncentráty, Italové – 
rajčatové omáčky atd.) 

• Extrémně levné potraviny vs. luxusní a prémiové 
zboží (nic průměrného) 

• Privátní značky 

• Přesun výroby do Ruska (FIN, DE, FR, IT) 

• Export ruských potravin 
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Jaké potraviny? 

• Potraviny spojené s návštěvou ČR (pivo, lázeňské 
oplatky, slivovice, trdelník…) 

• „Domácí, tradiční, babiččino, bio (organické), 
farmářské“…potraviny s příběhem 

  -> zdravé produkty, dětská výživa, doplňky  
      výživy 

• Přísady a ingredience pro další výrobu 

• Deficit mléka a kvalitních mléčných produktů 
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Příležitosti pro technologie 

• V případě neaktivity českých firem má Rusko 
spoustu nabídek na technologie (německé, 
italské a další..) 

• Modernizace a výstavba farem a potravinářských 
závodů 

• Tlak na lokalizaci výroby v Rusku – společné 
podniky pro výrobu, montáž, kompletaci, 
předávání know-how 

• Předinvestiční kontrakty, pobídky a dotace 
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Jaké stroje a technologie? 

• Zemědělské stroje a příslušenství pro zpracování 
půdy 

• Skleníky, elevátory a dopravníky 
• Výstavba skladovacích prostor a logistických center 
• Mlýny, stroje na výrobu těstovin, linky na zpracování 

potravin, pekárny, sýrárny 
• Zařízení pro jatky, zpracování masa a výrobu 

masných produktů 
• Minipivovary 
• Balicí stroje, plnící linky atd. 
• Náhradní části, servis strojů 
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Příležitosti pro další agro-obory 

• Genetický materiál skotu, 
prasat, násadová vejce, živá 
zvířata -> školení odborníků, 
předávání zkušeností, 
management farem 

• Veterinární preparáty, 
doplňky krmiv 

• Akvakultura, chov ryb 

• Osiva, sadba, šlechtění 
rostlin  
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V čem je naše výhoda? 

• Kvalitní zboží za příznivější cenu než u jiných 
evropských firem 

• Výhodné financování a pojištění (ČEB + EGAP) 

• Historické vazby 

• Oblíbenost České republiky 

• Kulturní a jazyková blízkost 
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Na co si dát pozor? 

• Ruský přístup – vytřískat z projektu co 
nejrychleji co nejvíce peněz (bez ohledu na 
kvalitu, na partnery, na životní prostředí, na 
udržitelnost) 

• Nutnost neustálé kontroly (majoritní podíl, čeští 
manažeři, platby předem) 

• Obchod se neuzavře během první návštěvy 
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Úspěšné případy 

• Export zemědělských technologií 

• Export genetického materiálu 

• Export násadových vajec 

• Výstavba závodu pro výrobu sendvičů 

• Společný podnik/lokalizace závodu pro montáž 
zemědělské techniky 

• Export ovocných koncentrátů 

• Dodávky zařízení pro minipivovary 

• Export chmele a piva 
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Děkuji za pozornost. 

Nikola Hrušková 

nikola_hruskova@mzv.cz 

+420 702 169 426 

Velvyslanectví České republiky  
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