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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - ČINNOST

Odbor zahraničně obchodní spolupráce

spolupracuje s MZV, MPO, výrobními a profesními svazy a komorami a se zastupitelskými úřady

koncepce ekonomických vztahů a zahraničněpolitická orientace v oblasti zemědělství a 
potravinářství 

sledování situace na trzích z hlediska proexportního potenciálu

obchodní dohody

podpora exportu - proexportní opatření a realizace projektů na podporu ekonomické 
diplomacie



VZTAHY  S KUBOU

vztahy EU a Kuby se řídí Dohodou o politickém dialogu a 
spolupráci (2016) – obecně i obchod a spolupráce

Kuba uzavírá dohody s věřiteli, které usnadňují vstup na trh jejich 
firmám (např. IT, SK)

s ČR sjednána sukcese do starých smluv – řešení závazků a dluhů, 
případně využití dluhů k financování společných projektů

Memorandum o porozumění mezi ministerstvy zemědělství 
(2017) - platforma pro širokou škálu budoucí spolupráce, včetně 
kontrolních orgánů

partnery MZe jsou MINAL a MINAG a příslušné státní podniky



agrární zahraniční obchod nárazový

omezen na několik položek 

aktuálně saldo – dovoz cukru

vývoz - zejména suroviny pro potr. průmysl a 
potraviny, pivo

potenciál růstu na obou stranách

potřeba financování a pojištění 

Agrární zahraniční obchod (AZO)

Vývoj AZO s ČR (mil. Kč) Zdroj: ČSÚ

Rok Vývoz z ČR Dovoz do ČR Obrat Saldo

2014 183 90 273 93

2015 104 125 229 -21

2016 201 122 323 79

2017 185 137 332 48

2018 218 300 518 -82

2019 139 260 399 -120

Hlavní vývozní zboží 

ČR v období

2014 - 2019

slad i pražený, mléko, smetana v prášku, pivo, oves, ječmen

pozn. v roce 2018 skokově narostl dovoz cukru do ČR, což mělo za 

následek vznik salda



POTENCIÁL

Kuba má značný potenciál rozvoje v oblasti zemědělství a 
potravinářství 

vzdělaná a dostupná pracovní síla 

využitelné zemědělské plochy

potřeba zásobování turistických destinací i trhu

potřeba nahradit dovozy

2019 - Kuba přilákala investice ve výši asi 1,6 miliardy EUR

asi 50 % zahraničních investic ze zemí EU (Španělsko, Francie a 
Velká Británie, dále Kanada, Brazílie, Rusko a Čína

objem investic z EU (2015 a 2016)  pouze 0,7 miliardy EUR ročně



MOŽNOSTI PRO CZ FIRMY

výhodou místní zastoupení na Kubě

příprava za přispění proexportních aktivit (Propedy) MZe

investiční záměry jsou projednávány bez přímé podpory ze strany 
státní správy ČR, možnost podpory ZÚ

možnosti pro návazné dodávky a poradenství českých firem 
(technologie, následně suroviny) v souvislosti s investicí

výroba nápojů, pivovarnictví, mlékárenství

potravinářské technologie – mlékárenství, pekárenství, 
konzervárenství, obaly na nápoje a stáčecí linky a technologie na 
zpracování masa, cukrovary, lihovary

dodávky genetiky drůbeže, linek porážky drůbeže

zemědělská mechanizace včetně dodávek strojů, traktorů

environmentální technologie pro potravinářské podniky 



FORMY INVESTICE

akciová společnost se zcela zahraničním kapitálem (zatím výjimečné)

společný podnik (akciové společnosti s rozdělením kapitálu, většinou 51 % 
domácího ku 49 % zahraničního, nově i s převahou zahraničního kapitálu)

společně se státním podnikem (pod MINAG nebo MINAL, i další oblasti)

pro realizaci jednotlivých projektů

obchodní přidružení (nevytváří se nová právnická osoba, každý ze 
společníků si zachovává svoji)

uzavření Productive Management Agreement (vstup zahraničního partnera 
formou poskytnutí vedení podniku)



FINANCOVÁNÍ A POJIŠTĚNÍ

status rizika pojištění investic na stupni 7 (nejvyšší)

pohledávky za CZ dodávkami nejsou spláceny

ČEB financování zastavil - zájem o znovuobnovení a dohodu

teritoriální limit EGAP v důsledku pojistné události zrušen

bankovní záruka na rozvojové investice tuzemských podnikatelů v 
rámci programu ZÁRUKA ČMRZB

program B2B ČRA – dotace na vytvoření rozvojově 
podnikatelských plánů, studií proveditelnosti či realizaci projektů 
do výše 5 mil. Kč při 50% spolufinancování



OTÁZKY A RIZIKA INVESTIC

podíly stran ve společném podniku, licenční otázky

právní rámec investiční smlouvy a přístup na trh

možnost zajištění a ochrany investic (mezivládní dohody)

forma a časový rámec splácení, návratnosti investice, možnost 
vyvedení zisku

dopad embarga a nové účinnosti US zákonů  

získávání pracovních povolení pro zahraniční pracovníky, 
zaměstnávání místních pracovníků

nedostupnost makroekonomických dat Kuby

potřeba zajistit kontrolu a řízení ze strany investující firmy (hlediska 
pojištění investice)



Maikell Hidalgo - asistent velvyslance

zemědělské investiční projekty – zejména chov drůbeže a produkce kuřecího, 
produkce ovoce a zeleniny, zpracování ovoce, obilovin a sóji, chov prasat a 
následné porážky, akvakultura

Luís Ortega – vicepresident CORALSA

řada investičních projektů s potravinářskými firmami ze zahraničí (pivovarské 
skupiny, Nestlé, slovenská investiční skupina – výroba sladkostí a cereálií ve 
společném podniku Proxcor) - inspirace pro české firmy

zájem o produkci mléčných produktů, těstovin, džusů, instantních jídel, 
marmelád a nápojů

Jorge Cardoso – ředitel exportu CUBARON 

import piva na Kubu a investice do rozvoje pivovarů ve spolupráci se 
zahraničními investory

zájem ČR o export piva, dodávky rumu a spolupráci při stáčení a distribuci
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