
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 31 svazů a asociací, 130 individuálních členských 
firem a 6 pozorovatelů. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, 
politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. 
Hájízájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské konfederace zaměstnavatelů BusinessEurope. 
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SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR VYZVAL K ŘEŠENÍ PROPADU EXPORTU 

DO RUSKA 

 
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslav Hanák vyzval dnes české politiky a ostatní 

podnikatelské a zaměstnavatelské organizace ke společným aktivitám, které by napomohly zastavit propad 

českého exportu do Ruské federace. „Musíme být iniciativní a nastolit téma zrušení sankcí vůči Rusku, a to 

zejména v rámci zemi V4,“ uvedl dnes prezident SP ČR Jaroslava Hanák na Business dni Ruské federaci, 

který je tradičně doprovodnou akcí letošního 58. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. 

Cestou je podle šéfa SP ČR organizování menším podnikatelských misí do úspěšných ruských regionů. 

Ovšem v první polovině příštího roku by se mohla uskutečnit cesta prezidenta republiky Miloše Zemana 

do Ruska. „Máme zájem o ruský trh. Pokud se uskuteční cesta prezidenta republiky do Ruska, věřím, že ho 

budou provázet dvě plná letadla podnikatelů,“ uvedl Jaroslav Hanák. 

Upozornil na to, že vytlačování českého zboží z ruského trhu zahraniční konkurencí je problémem pro řadu 

našich firem. V roce 2015 došlo k poklesu objemů česko-ruského obchodu o 36 % a český vývoz se propadl 

o 42 %. Podle účastníků akce, kterým byl i ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek či náměstek ministra 

průmyslu a obchodu Ruské federace Georgij Kalamanov, se i v letošním roce pokračuje dále trend snížení 

objemůvzájemného obchodu. Jde o pokles o 27 %. Nehledě na situaci, kterou zkomplikovaly sankce EU vůči 

Rusku a hospodářská krize této země, některé české firmy na tamním trhu úspěšně podnikají. Svůj provoz 

má v říjnu 2016 ve městě Toljatti otevřít Brisk Tábor, expanzi plánují Škoda Power či Škoda Transportation.  


