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Regionální kontext USA 



Proč USA? 
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• silný obchodní a ekonomický partner 
• R&D a moderní technologie a technologie 

• politická stabilita 
• stabilní a dynamické podnikatelské prostředí 

 
 
 

  
 
• trvalý deficit zahraničního obchodu  
• trvalý deficit státního rozpočtu 
• stále se zvyšující státní dluh 
 

 

• těžební průmysl 
• energetika 
• letecká průmysl 
• ITC s využitím AI a mnoho dalších 

• politika ochrany trhu  
•  obchodní války 
• nevyjasněná obchodní politika vůči EU  

Hrozby (–) 

Silné stránky (+) 

Slabé stránky (–) 

Příležitosti (+) 

Proč USA? Swot analýza  



Politicko-ekonomické trendy 
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   - politika tvrdé ruky (transakční) 
   - primární cíl: vyrovnání obchodních deficitů 
       (největší obchodní partneři – Čína, EU, Kanada, Mexiko, Německo, 

 Japonsko – mají ve vzájemném obchodě největší přebytky) 

    nástroje 
    - záměna dohod multilaterálních za dohody bilaterální 
       (úprava stávající obchodních dohod) 
 vystoupení z TPP  

 obchodní dohoda s Japonskem a revidovaná dohoda s Jižní Koreou (KORUS) 

 nová dohoda NAFTA (USMCA) 

 ukončení jednání o TTIP   

 
 - uplatňování dodatečných cel (vedení obchodních válek) 

ocel a hliník (25 %, resp. 10 %) 

čínské zboží (250 mld. USD/25 %; 300/15 %)  

 dosažení fáze 1 obchodní dohody s ČLR 

dovozy z EU v důsledku neopravněné podpory společnosti Airbus  

hrozba uvalení cel na dovoz automobilů  

hrozba uvalení cel za zavedení daně z digitálních služeb 

na řadě je Evropská Unie (obchodní dohoda versus dodatečná cla) 
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Obchodní politika prezidenta Trumpa 
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   Ekonomická politika  

daňová reforma – podpořila rozvoj ekonomiky 

nejrozsáhlejší změnou daňových zákonů za posledních 30 let 

cíl - snížení korporátní daně z 35 % na 21 % 

 
 
Ekonomika 
 (do 3/2020) 

růst DPH 

nízká nezaměstnanost (3,5 % - nejnižší od roku 1969) 

nízká inflace (2 – 3 %) 

akciové trhy jsou na vysoké úrovni 

dochází k postupnému (mírnému) zvyšování příjmů i střední třídy  
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Ekonomika  
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Ekonomické důsledky koronavirové krize 

propad růstu HDP – zemi čeká velmi pravděpodobně recese 

prudký růst nezaměstnanosti 

propad akciových trhů 

výrazný pokles ceny ropy 

 
   Opatření na podporu ekonomiky  
 

Prezident - aktivoval pravomoci podle zákona o válečném hospodářství  

      (Defense Production Act) 

 

FED snížil základní úrokovou sazbu o 1 procentní bod  

      (na 0,0 až 0,25 procenta)   

nakoupil cenné papíry v hodnotě až 700 miliard dolarů  

oznámil neomezený nákup dluhopisů za 300 miliard dolarů  

 

Kongres - schválil největší ekonomický záchranný balík v americké historii v 
objemu přes 2 bilionů dolarů 
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Ekonomika  



Obchodní příležitosti 
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Mapa globálních oborových příležitostí 

Energetika  

• Obnovitelné zdroje 

• Baterie pro skladování  

• Jaderná energetika 

Těžební průmysl 

• Těžební zařízení 

• Geologický průzkum 

• Digitalizace  

ICT 

Lehký průmysl  

Chemický průmysl  

• Technologie pro výrobu chemikálií 

• Výstavba terminálů na LNG  

Další odvětví  

• Civilní letecký průmysl  

• Automobilová doprava 

• Strojírenství  

• Počítačová grafika 

• Umělá inteligence  

• Kybernetická bezpečnost 

• Zdravotnictví  

• Zemědělství 

• R&D  
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Energetika  

výstavba obnovitelných zdrojů energie 

baterie pro skladování energie (HE3DA) 

jaderná energetika (modulární reaktory) 

 

Těžební průmysl 

dodávky těžebních zařízeních a jejich komponentů  

technologie používané v geologickém průzkumu 

automatizace a digitalizace 

 

Chemický průmysl 

technologie pro výrobu hnojiv, metanolu, etylenu  

výstavba terminálů zaměřených na zkapalňování zemního plynu 
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Oborové příležitosti pro český export do USA 
- těžký a chemický průmysl 



13 

 | 13 

Civilní letecký průmysl 

dodávky pro letecký průmysl (GE Aviation, Honeywell, PBS, CZ) 

dodávky malých sportovních letadel 

bezpilotní letadla (drony) 

 

Automobilová doprava 

dodávky autodílů 

autonomní řízení (umělá inteligence) 

elektromobilita 

 

Strojírenství - výroba strojů pro průmysl 

letecký  

automobilový  

pro výrobu zbraní 

 

Sklářský a keramický průmysl 

výstavby nových obytných domů, hotelů, kancelářských a komerčních prostor 

designové sklo 

okrasné a užitkové sklo (pro hotely) 
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Oborové příležitosti pro český export do USA 
- lehký průmysl 
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ICT 

počítačová grafika (pro počítačové hry), 3D a virtuální realita 

 

Umělá  inteligence (AI) a internet věcí  

včetně konektivity autonomních automobilů či technologií e-commerce, 
smarthomes, smartcities, advance maniufacturing (industry 4.0),  

      vyžadujících ultrarychlé datové přenosy 5G a cloud computing  

 

Kybernetická bezpečnost 

nástrojích zajištujících autenticitu uživatelů/plátců, autonomní řízení 

nedostatek odborníků pro zpracování a analýzu dat  
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Oborové příležitosti pro český export do USA 
- ICT 
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Zdravotnictví  

chytrá lůžka, monitorovací zařízení (náhrada personálu) 

zdravotní a rehabilitační pomůcky (centra pro seniory) 

farmaceutický průmysl 

 

Zemědělský sektor a potravinářský průmysl 

česká piva 

slad a chmel 

technologie na vaření piva 

zemědělské stroje 

potravinářské speciality (Organic, GMO free nebo Hormone-free) 

elektronický obchod (Amazon, Wholefoods) 

 

R&D  

spolupráce vědeckých institucí (AVČR, výzkumné ústavy, vědecká centra) 

spolupráce vysokých škol 

spolupráce amerických a českých firem  
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Oborové příležitosti pro český export do USA 
- zdravotnictví, zemědělství, R&D  
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Investice – bezpečná cesta k trvalému vstupu na trh 

Investice CZ firem v USA 
vytvořily    6 800 pracovních míst 
+ plánované investice   9 000 pracovních míst 



17 

 | 17 

Investice českých firem v USA 
 

dřívější investice:  

        Mitas    (Iowa) 

  Česká zbrojovka   (Missouri) 

  Avast    (California) 

  Meopta    (Florida) 

  Albaform    (Georgia) 

  Farmet    (Florida) 

  Home Credit   (Missouri) 

  Javlin/Clover DX   (Virginia)  

nové investice: 

  Česká zbrojovka   (Arkansas) 

  KV Final Spartanburg (South Carolina) 

  Silon   (Georgia)  

  United Hydrogen  (Ohio)  

  US Methanol  (West Virginia) 

  R2G   (PA, SC, GA) 

  Okin   (Texas) 
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České investice v USA 



Akce ambasády ve Washingtonu  
(a generálních konzulátů) 
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 ZÚ Washington 

 3/20 Prezentace vín z ČR na veletrhu Vinexpo NYC (3/20) 

TechConnect (NanoTech – 6 (7)/20) 

ICALEO2020 – veletrh k laserům, Chicago (10/20) 

Dny české zemědělské techniky v USA 2020 (6/20) 

 

 GK New York 

B2B seminář pro cestovní agentury, New York (10/20) 

 

 GK Chicago 

International Manufacturing Technology Show (IMTS)  

      - strojírenský veletrh, Chicago (9/20) 

 

 GK Los Angeles 

 CES - veletrhu spotřebních technologií a inovací, Las Vegas (1/20) 
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Projekty ekonomické diplomacie 2020 – ZÚ Washington, GK 



Obchodní kultura a doporučení 
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USA - obchodní kultura 

Očekávání 
rychlé reakce 

Jasné 
informace 

Zájem není 
lehké získat 

Trh je velmi 
konkurenční 

Význam 
obchodního 

zástupce 
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Doporučení - vstup do USA  

 
Co lze od vstupu na americký trh očekávat?  
 

Výhody: 
vyspělý, rozsáhlý trh s 330 miliony obyvatel, který má obrovský potenciál 

přímočaré jednání vedoucí k rychlému uzavření kontraktu 

standardní prostředí pro podnikání, obchod a investice  

obchodní důvěra se buduje dlouho, vytvořené vztahy pak bývají pevné 

 
Některá úskalí: 

vysoké náklady na provoz firmy, právní a ostatní služby  

na trh USA by tedy měl vstupovat společnosti finančně stabilní a 
s dlouhodobější vizí 

velká konkurence - obchodní úspěch zaručují novinky, neobvyklý design 
výrobku, či jasně viditelná přidaná hodnota proti konkurenci 

zadávání veřejných zakázek - Buy American Act  

evropské certifikace v USA neplatí 
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Kontaktní místa 
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Ekonomický tým ČR v USA 
 

ZÚ Washington    eco_washington@embassy.mzv.cz 

GK New York     commerce_newyork@mzv.cz 

GK Chicago     chicago@embassy.mzv.cz 

GK Los Angeles    losangeles@embassy.mzv.cz 

 

CzechTrade Chicago    jan.kubata@czechtrade.cz  

CzechTrade New York   matej.zahradnik@czechtrade.cz  

CzechTrade San Francisco   miroslav.tenkl@czechtrade.cz  
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Podpora poskytovaná českým firmám 
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Ministerstvo zahraničních věcí 

České republiky 

Velvyslanectví ČR ve Washingtonu 

Děkuji Vám za pozornost 

Jiri_Janicek@mzv.cz 


