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Moderátor (Přemysl Čech):  
I když se z Asie do Česka dováží skoro pětkrát víc zboží než se vyváží, mají čeští exportéři v 
tamních zemích dobré příležitosti. Nově např. v ekologických oborech. Odborníci o tom 
diskutovali na 4. ročníku Česko-asijského fóra, ze kterého přišla Eva Rybková, jeho hlavní 
organizátorka. Dobrý večer.  
  
Host (Eva Rybková, organizátorka Česko-asijského fóra):  
Dobrý večer.  
  
Moderátor (Přemysl Čech):  
Fórum je po čtvrté, má ale poněkud jiné téma v podtextu, je to především ekologie, zdá se že 
opravdu i Asie se věnuje této problematice?   
  
Host (Eva Rybková, organizátorka Česko-asijského fóra):  
Ano, je to infrastruktura, trvale udržitelný rozvoj a s tím související témata. Tím hlavním 
důvodem je především to, že toto téma je průřezově aktuální vlastně v celé Asii. Téměř v 
každé zemi.   
  
Moderátor (Přemysl Čech):  
Myslíte si, že zrovna toto téma, tento obor je příležitostí pro české firmy, jak expandovat ještě 
víc do Asie?  
  
Host (Eva Rybková, organizátorka Česko-asijského fóra):  
Tak určitě. ČR má především příležitosti tam, kde je poptávka po nějakých službách s 
vysokou přidanou hodnotou a to je tato oblast zcela bezpochyby. Zároveň ČR má za 
posledních 20 let vynikající zkušenosti s tím, jak bojovat s následky hospodářského růstu 
právě v oblasti ekologie a to je ta situace, do které se nyní dostává řada asijských zemí.  
  
Moderátor (Přemysl Čech):  
Jaké země konkrétně mají o Česko zájem v poslední době? Většinou to fungovalo česko-
čínská spolupráce s Vietnamem, ale pravděpodobně jich bude víc?  
  
Host (Eva Rybková, organizátorka Česko-asijského fóra):  
Tak my se samozřejmě na Česko-asijském fóru snažíme věnovat všem asijským teritoriím. 
Velký prostor v tom letošním ročníku měla zejména Indie, Indonésie a Korea a ve všech 
těchto zemích je veliká příležitost.   
  
Moderátor (Přemysl Čech):  
Jaké jsou klíčové předpoklady vůbec uspět v Asii, protože já když jsem tam několikrát 
natáčel, tak většinou to jednání bylo jiné, než na které jsem zvyklý řekněme v Evropě.   
  



Host (Eva Rybková, organizátorka Česko-asijského fóra):  
Tak oproti práci v Evropě je především třeba říci, že všechno v Asii je běh na dlouhou trať a 
málokdy je ten obchod pouze o obchodě. Většinou je to o vztazích, velice důležitou roli 
potom hraje také naše diplomacie, která pokud je opravdu dobrá, tak otevírá dveře a 
umožňuje těm firmám navazovat tam dobré dlouhotrvající vztahy. Pokud není, tak pro ty 
české firmy, které nejsou tak kapitálově silné, jako třeba firmy ze západní Evropy nebo z 
USA, tak to je velký handicap.   
  
Moderátor (Přemysl Čech):  
Naopak, jaké mě tam mohou čekat problémy, se kterými třeba po zkušenostech zase z toho 
evropského regionu bych nepočítal?   
  
Host (Eva Rybková, organizátorka Česko-asijského fóra):  
Jsou to především ty kulturní rozdíly a je to také téma, kterému se Česko-asijské fórum 
pravidelně věnuje, protože způsoby jednání, vytváření nabídek, způsoby prezentace firem 
jsou skutečně jiné.   
  
Moderátor (Přemysl Čech):  
Jaké teď běží aktuální projekty v regionu, které stojí za to?  
  
Host (Eva Rybková, organizátorka Česko-asijského fóra):  
Projekt, kterému bylo věnováno relativně hodně prostoru díky tomu, že přijeli zajímaví hosté 
z Indonésie, je nové letiště v Yogyakartě. Je to veliký projekt s obrovským potenciálem pro 
ČR a je zajímavý především tím, že se v něm mohou uplatnit průřezově firmy z obrovského 
množství oborů. Od inženýringu přes development až po dodání specifických technologií. Je 
to právě oblast infrastruktury, která ruku v ruce s určitým tím ekologickým akcentem v tuto 
chvíli znamená velké příležitosti pro ČR.   
  
Moderátor (Přemysl Čech):  
Já bych se ještě vrátil k té velké zakázce. Mě by zajímalo především v tom kontextu, jak 
jsme jí získali, jak se o ní rozhodovalo?  
  
Host (Eva Rybková, organizátorka Česko-asijského fóra):  
Jak jsem už zmiňovala, je to o těch dlouhodobých vztazích a speciálně provincie Yogyakarta 
má velice dobré vztahy dlouhodobé s ČR. Právě diplomacie ČR v tom sehrála výbornou roli, 
ty vztahy jsou opravdu dobré. Sultán, který je zároveň guvernérem té oblasti je zároveň 
čestným občanem Prahy. Jsou tady skutečně vazby, které jsou nejen obchodní, ale i 
společenské.   
  
Moderátor (Přemysl Čech):  
To se zdá, že to šlo úplně samo. Jak vypadá region ekonomicky, hovořili o tom účastníci, už 
vycestoval z té krize?   
  
Host (Eva Rybková, organizátorka Česko-asijského fóra):  
Určitě, dá se říci, že ten region ani v krizi příliš nebyl, protože na rozdíl od evropských zemí 
většina asijských zemí neustále zaznamenává hospodářský růst. Když jsme zmiňovali Indii, 
tak třeba Indie má průměrný hospodářský růst za posledních 5 let 8,5 % a to i vč. loňského 
roku.   
  
Moderátor (Přemysl Čech):  
Děkuji, hezký večer. 
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