
 

 

Rusko: kultura obchodního jednání 

 

Jak oslovit obchodní partnery? 

Nejčastěji se v Rusku používá oslovení pán/paní (foneticky ‚gaspadin / gaspaža‘). Osoby středního 
a vyššího věku a ve vyšším postavení je zvykem oslovovat křestním jménem a jménem po otci, při 
tom jim vykat (‚Ivan Petrovič, Vy….‘). Mladší generace nemá většinou problém velice rychle přejít 
na oslovování křestním jménem a tykání.  
 
Jak sjednat obchodní schůzku a jak probíhá (lokace kancelář a čas schůzky, 
restaurace; oběd/večeře, vizitky, dárky atd.)? 

Většina schůzek probíhá v kanceláři partnera, v pracovní době, která ve většině firem začíná 
v 8:30 - 9:00 hodin. Agenda je málokdy předem jasně stanovená, nejčastěji ji určuje nejvýše 
postavená osoba ruské strany přímo během setkání. Často se přeskakuje mezi různými body bez 
dokončení rozjednaného tématu. To je náhle nahrazeno jiným, s původním občas jen málo 
souvisejícím.  
 
Běžná je vysoká formalita prvních styků, která časem postupně přechází do uvolněnější atmosféry. 
Tento proces může být našimi firmami někdy považován za zbytečně dlouhý, je však třeba vytrvat 
a netlačit ruského partnera do větší familiárnosti, než na jakou je momentálně připraven. Vizitky 
je vhodné mít v ruštině, zvláště pokud to Vaše firma myslí s podnikáním v Rusku vážně. Nebojte 
se na ní uvést různé tituly a funkce, především ve státních institucích je to dodnes běžná praxe. 
V modernějších oborech se tato praxe dodržuje daleko méně. Dobré je také pořídit si telefon 
s ruským číslem, partneři pak mají pocit, že spojení s Vámi je jednodušší. Pokud partner na vizitce 
nemá uvedeno svoje mobilní číslo a během setkání jej na vizitku dopíše ručně, je to vyjádření větší 
důvěry..  
 
Ohledně dárku buďte originální, Rusové už doma české sklo,  porcelán či Becherovku mají (ne 
však příliš luxusního). Vhodnou alternativou může být láhev dobrého českého vína. Česko je 
v Rusku známé jako země piva a dobré víno může být pro ruského partnera nečekaným a vítaným 
dárkem. V Česku vyrobené nože v dárkovém balení pro muže nebo tuzemská kosmetika pro ženy 
jsou také přijímány pozitivně.  
 
Při posezení v restauraci je třeba být připraven na to, že se protáhne na delší dobu. S postupujícími 
večerními hodinami se také může zvyšovat množství vypitého alkoholu. Doporučuje se alkohol 
přijímat velmi opatrně – jde spíše o obřad a postupné utužování vztahu než o pouhé pití alkoholu. 
Účastníci posezení postupně pronášejí přípitky tzv. tosty a každý má mít připravený krátký 
proslov. Opít se na obchodní večeři je nevhodné.  
 
Načasování jednání 

V Rusku se dodržuje pracovní doba podobná české a naplánování jednání většinou nepředstavuje 
přílišný problém. V kalendáři je prakticky nedotknutelné období od 24. 12. do 9. 1., často až do 
14.1. V té době nemá smysl do Ruska jezdit, jedině v případě nutnosti a po odsouhlasení s ruským 
partnerem. Podobné je to v první polovině května, kdy Rusko slaví vítězství ve 2. světové válce. 
Rusko má zvyk svátky, které vyjdou na víkend, přenášet na pátek nebo pondělí a prodlužovat tak 
víkend o jeden den. Je proto dobré sledovat skutečné dodržování svátků, např. v Google Calendar 
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nebo v ruském tisku jsou tyto informace vždy aktuální. Rusko je mnohonáboženskou zemí a je 
třeba se ujistit, že Váš partner neslaví ještě jiné náboženské svátky než pouze celoruské.  
 
Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí? 

Rusové při jednání dodržují hierarchii a hned po zahájení rozhovorů se to rychle projeví. Jednání 
vede služebně nejvýše postavený, jeho podřízení se ke slovu dostanou, jen pokud s tím vedoucí 
projeví souhlas nebo je k tomu sám vyzve. Ruští obchodníci se vyznačují ochotou riskovat 
a pouštět se do velkých věcí, bez přílišné pozornosti k detailu. Naše firmy jsou tímto velikášstvím 
často překvapeny. Rusové nemají problém přímo k věci a něco otevřeně kritizovat, často na naše 
zvyklosti možná až příliš otevřeně. Dokáží o svých podřízených mluvit nehezky i v jejich 
přítomnosti. Doporučuje se takové situace diplomaticky přejít.  
 
Jací jsou ruští obchodníci?  

Ruští obchodníci používají tvrdý styl vyjednávání, pro naše firmy občas na první dojem až příliš. 
Je třeba se na to připravit a dát najevo, že si za svým stojíte a dokážete partnerovi slušně ale 
důrazně odporovat. V Rusech tento přístup vyvolává respekt k partnerům, váží si těch, kdo s nimi 
při jednání bojuje a nevzdává se. Rusové rádi vidí, že se něco děje, je tedy dobré demonstrovat 
připravenost k rychlé reakci a flexibilitě. K detailům příliš nepřihlíží, často je považují za něco 
otravného, co vyřeší právníci nebo účetní.Důležité je udělat obchod a mít z toho dobrý pocit.  
 
Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické 
odlišnosti? 

Je třeba si uvědomit, že Rusko je zemí dvou kontinentů, Evropy a Asie. V ruském přístupu 
k vyjednávání je proto něco z obou dvou. Z Evropy praktičnost, zaměření na technickou stránku 
věci, z té asijské zase volnější nakládání s časem a respekt k hierarchii. Je běžné, že se partner 
na delší dobu odmlčí, aby se poté ozval a požadoval dodávku „ihned“. Při jednání mimo evropskou 
část Ruska je dobré znát náboženství a etnikum partnera, nebývají však překážkou jednání. Místní 
obchodníci se často svěřují s tím, jaké mají známosti a vazby na důležité lidi pro jejich byznys. 
Často jde o klíčovou informaci, blízkost k důležitým lidem s pravomocemi rozhodovat může být 
rozhodující pro úspěch Vašeho jednání. Z toho důvodu také Rusové často chtějí realizovat rychle 
co největší zisk, protože situace se může rychle změnit, důležitý kontakt z funkce odvolán 
a obchodní jednání přestane dávat smysl.  
 
Je důležité vzít si s sebou tlumočníka? 

Rusové u lidí ze střední a východní Evropy očekávají, že budou mluvit rusky. Pokud rusky 
nehovoříte, je dobré si vzít česko-ruského tlumočníka, bez zapojení angličtiny. Tím, že partnerovi 
umožníte používat jeho domácí jazyk, mu poskytujete komfort pro jednání a možnost se soustředit 
na klíčové aspekty obchodu.  
 
Jak je to s jazykovou vybaveností? 

V zahraničních firmách, bankách a právních kancelářích je dobrá znalost angličtiny běžná. 
U inženýrů a technických profesí je angličtina málokdy na vysoké úrovni, také majitelé firem mluví 
anglicky méně než v ČR. Výuka angličtiny na školách není podle ruských firem příliš dobrá a hodně 
mladých lidí se angličtinu doučuje na placených kurzech. 

Jak nakládají ruští obchodníci s časem v rámci obchodního jednání? 

Ruský partner od Vás očekává dochvilnost, Vás ale klidně nechá delší dobu čekat, třeba v předsálí 
jeho kanceláře. Někdy to používá jako vyjádření důležitosti svojí pozice, aby dal najevo, že hlavním 



je on a bude to on, kdo rozhodne, kdy jednání začne. Je také běžné, že po prvním, velice nadějném 
jednání, přestane komunikovat a reagovat na dotazy. Po delší odmlce se ozve a může se cítit 
dotčeně, že nejste připraveni se okamžitě věnovat jeho požadavku. Řešením je trpělivost 
a připravenost na flexibilní nakládání s časem. 
 
Jak nakládají ruští obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání? 

Rusové jednání většinou zahajují chladně, často bez úsměvu, aby nevytvářeli dojem přátelskosti 
a blízkého vztahu s dodavateli. Při dalším jednání se často dokáží dostat k vyjádření velkých emocí, 
není výjimkou křik a nátlak s hrozbou neuzavření obchodu. Je důležité zachovat klid, někteří 
obchodníci tento emoční tlak vyvíjejí záměrně a očekávají, že pod tíhou momentu ustoupíte. Je 
třeba zachovat klid a trvat na svém i delší dobu, většinou se partner uklidní a vrátí k normálnímu 
tónu.  

 
Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země (sever x jih, 
provincie)? 

Rusko je největší zemí na světě a má 145 milionů obyvatel, přesto jsou si v naprosté většině 
způsoby jednání podobné, ruská kultura a styl jednání jsou dominantní. U neruských národností 
se více projevují osobní a příbuzenské vazby, často zasahující do různých měst a částí Ruska, které 
se stávají konkurenční výhodou při získávání zakázek mimo místo jejich podnikání (především 
v Moskvě a Petrohradě).  
 
Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol? 

Je rozšířeným omylem, že v Rusku se bez alkoholu nelze obejít. Za posledních deset let poklesla 
spotřeba alkoholu na hlavu o polovinu a stát chce, aby klesala i nadále. Při jednáních 
v restauracích se ale kromě piva k jídlu běžně konzumuje i tvrdý alkohol. Při jednání ve firmě je 
možné úspěšné jednání na konci zapít, pokud to partner navrhne.  

 
Existují nějaká komunikační tabu? 

Rusové jsou hrdí na to, že osvobodili Evropu od fašizmu a není dobré připomínat, že po osvobození 
Rudou armádou ve 2. světové válce do mnoha zemí Evropy přišel komunismus, který má většina 
lidí spojený se Sovětským svazem. Také se nedoporučuje otevírat mezinárodní vztahy Ruska 
a zbytku světa. Ruská zahraniční politika je natolik proměnlivá a vedena na mnoha frontách, 
že existuje riziko, že nebudete mít k dispozici aktuální údaje. Osoba prezidenta Putina je také 
citlivé téma, i přes některou domácí kritikuje to nezpochybnitelný lídr současného Ruska. Citlivá 
je i otázka armády, pro mnoho Rusů představuje její síla a technické vybavení zdroj národní 
hrdosti.  
 
Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)? 

Osobní jednání a časté cesty do Ruska jsou základ úspěchu. Menší detaily je možné řešit přes 
telefon, velice často přes WhatsApp, který je v Rusku velice populární. 

Jak se obléci na pracovní jednání? 

Běžně jako v Česku. Ruské ženy nosí často hodně šperků, není proto problém, když i česká 
zástupkyně firmy jich bude mít více. 
 
Jak by měl vypadat ideální jednací tým (počet členů, věkové a genderové složení 
týmu, šéf týmu)? 



Věk a genderové složení týmu nehraje zásadní roli a ani neexistuje ideální počet členů týmu. 
Nejčastěji jednání vede ředitel nebo někdo jím pověřený a s ním zástupci pro jednotlivé 
projednávané oblasti, kteří se vyjadřují pouze k nim. I když není neobvyklé, aby v čele jednacího 
týmu stála žena,  na ruské straněje to stále nejčastěji muž.  

Je obvyklé obchodního partnera pozvat domů, resp. být pozván domů? Pokud ano, 
co je při takové návštěvě obvyklé, co čekat? 

Není to příliš obvyklé, restaurace a kanceláře jsou hlavním místem pracovních jednání. Při bližším 
seznámení se a vybudování důvěry se Vám ale může dostat pozvání na chatu (‚daču‘), často v době 
svátků, kdy Rusové opouštějí byty ve městech. Květiny, láhev alkoholu a nějaké pohoštění 
je standardem toho co přinést s sebou. Tyto pozvánky jsou většinou na několik dní, občas spojené 
s rybařením, lovem nebo jinou zábavou. 
 
Jak pomáhají pro navázání kontaktů v zemi služby ekonomické diplomacie - 
obchodní mise, veletrhy či jiné nástroje? 

Podpora Velvyslanectví ČR je v Rusku důležitým prvkem při demonstraci serióznosti české firmy. 
Přítomnost velvyslance nebo obchodního diplomata na jednání je v Rusku řídký jev, vyhrazený jen 
pro důležitá jednání. Naše velvyslanectví tuto podporu českým firmám nabízí, musíme ale vždy 
dát dostatečně najevo výjimečnost takové podpory. To platí především pro jednání se státními 
úřady, státními nebo velkými podniky. 

Velvyslanectví pořádá několikrát ročně obchodní mise do regionů. Těmto cestám předchází 
několikaměsíční příprava a práce s partnery v místě, často s administrací gubernátora oblasti. 
Organizovat misi bez takové podpory snižuje šanci její úspěšnosti, protože gubernátor je vládcem 
oblasti, úředníci a firmy se ve svém přístupu řídí jeho pokyny.  

V Moskvě disponujeme Českým domem, který poskytuje moderní kancelářské a bytové zázemí 
českým firmám, s restauračními prostorami, vhodnými pro firemní prezentace. Působí tam také 
Český podnikatelský klub, který je vhodný pro networking a sdílení informací.  

Na velvyslanectví je také možné pořádat firemní akce. Vzhledem k exkluzivitě, kterou ale vstup na 
zastupitelský úřad představuje, je tato možnost využívána zřídka, cca 2-3x do roka (představení 
nového modelu Škoda, obchodní mise s účastí ministra, otevření ruské pobočky významného 
českého exportéra nebo investora apod.).  

Co byste doporučili podnikatelům, kteří se do Ruska chystají? 

Připravit se na přítomnost evropského i asijského přístupu k vedení rozhovorů. Obrnit 
se trpělivostí a nebát se vystupovat tvrdě, ale vždy v rámci korektního jednání. Ukázat partnerům 
fungování firmy v Česku, aby se ujistili o serióznosti Vás jako dodavatele. Mít v záloze řešení pro 
situace, kdy po Vás partner bude chtít více, než běžně nabízíte, často spojené s organizačními 
a inženýrskými záležitostmi. Mít v pořádku všechny dokumenty a certifikáty. Dokumenty by měly 
vypadat reprezentativně a důležitě, ideálně s červeným kulatým razítkem. Být připravený 
na velkou formálnost okolo obchodní dokumentace a podpis dohody (ověření podepsané smlouvy 
notářem aj.).  
 


