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9,8 milionu obyvatel 
 
19 žup a hlavní město Budapešť 
 
v Budapešti a přilehlé župě Pešť žije téměř třetina obyvatel 
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Regionální kontext – Maďarsko 

- 
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Z ČR do Maďarska méně než hodina cesty autem 
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Regionální kontext – Maďarsko – „soused bez hranic“ 

- 
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Maďarsko je partnerem v rámci tzv. Visegrádské skupiny 
 

Existuje řada formátů spolupráce 
 
Mezinárodní Visegrádsky fond  

mj. podpora projektů v oblasti inovací, R&D, start-upů a SME 

možnost i širší regionální spolupráce  

využívá např. Česká vodíková technologická platforma 
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Regionální kontext – Visegrádská skupina 

- 

 



Proč Maďarsko? 
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• rychle rozvíjející se ekonomika, řada investic (před COVID-19) 
• geografická poloha 
• ČR má v zemi dobré jméno 
• právnické kanceláře a účetní poradci s vazbami na ČR 

 

  
• jazyková bariéra  
• bez místního obchodního zástupce těžší orientace na trhu 

 

• dodávky pro municipality– včetně smart city řešení 
• jaderná i nejaderná energetika a petrochemie 
• obranný sektor 
• zdravotnictví 

• silné domácí subjekty v některých odvětvích 
• v některých oblastech můžeme být konkurenti 
• dopad COVID-19 na maďarskou ekonomiku 

Hrozby (–) 

Silné stránky (+) 

Slabé stránky (–) 

Příležitosti (+) 

Proč Maďarsko? Swot analýza  



Politicko-ekonomické trendy 
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Politicko-ekonomické trendy – Maďarsko 

Obecně 

růst ekonomiky  

velké investice (státní i soukromé) 

 

Směrem k ČR 

nárůst vzájemného obchodu 

v Maďarsku působí čím dál více českých firem 

 

COVID-19 

dopady na ekonomiku 

reakce vlády 
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Růst ekonomiky 

Růst HDP patřil mezi jedny z nejvyšších v rámci celé EU 

 

 

 

Nízká nezaměstnanost, pozitivní bilance zahraničního obchodu 

 

 

 

Nárůst průměrného hrubého platu za poslední čtyři roky o 50% 
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Investice 

objem přímých zahraničních investic dlouhodobě roste  
růst je tažen investičními pobídkami a 9% korporátní daní 
výrobní závod firmy BMW (1 mld. EUR) – doplní trojici 
automobilek Audi, Mercedes a Suzuki 
dva závody na výrobu lithiových baterií jihokorejských firem 
Samsung SDI (1,2 mld. EUR) a SK Innovation (cca 750 mil. EUR) 

 
státní investice 

polygon na testování technologií autonomního řízení Zalazone 
dva nové bloky na jaderné elektrárně Paks  
vysokorychlostní železnice Budapešť-Bělehrad 

 
municipální investice 

např. modernizace Balatonského letiště 
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Růst českého exportu 

Vývoz do Maďarska dlouhodobě roste 

Mezi lety 2014-2019 činil nárůst více než 60%:  3, 6 mld. EUR vs. 5,8 

mld. EUR 

Minulý rok bylo Maďarsko pro ČR devátý největší exportní trh 

Český export do Maďarska byl v 2019 vyšší než export do USA či Ruska 

Pro Maďarsko byla ČR šestý největší dodavatel (za DE, CN, AT, PL, NL) 

 

 

 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vývoj vzájemného obchodu ČR s Maďarskem (v mld. EUR) 

Vývoz Dovoz 
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Česká přítomnost v Maďarsku 

Příklady úspěšných firem: 

Česká zbrojovka – zahájení licenční výroby ručních zbraní 

Škoda JS a ZAT – modernizace jaderné elektrárny Paks 

Ravak – sanitární technika  

Mmcité – dětská hřiště a městský mobiliář 

Alza.cz – internetový obchod 

Rohlík – rozvážka potravin 

 

Příklady českých investic: 

PPF (maďarský telefonní operátor Telenor Hungary) 

EPH (elektrárna dodávající teplo a elektřinu do Budapešti) 

Alukov (závod na výrobu zastřešení teras a bazénů) 
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Dopady Covid-19 

uzavření hranic pro cizince v rámci osobní dopravy 
 
těžce zasažené sektory jako turismus, pohostinství 
 
automobilky přerušily výrobu – už ji obnovují 
 
balíček pomoci: snížení daňové zátěže, výhodné 
půjčky, hotovostní podpora 
 
odhad propadu HDP o 3% a více (2019 růst o 4,9%) 
 

 
 



Obchodní příležitosti 
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Mapa globálních oborových příležitostí 

Automobilový průmysl 
 
Dopravní průmysl a infrastruktura 
 
Energetický průmysl 
 
Chemický průmysl 
 
Obranný průmysl 
 
Stavební průmysl 
 
Železniční a kolejová doprava 
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roste zájem o tzv. technologie smart cities 
města postupně vypracovávají strategie či již realizují investice 

chytré lavičky, chytrý systém prodeje a kontroly jízdenek na MHD, chytré MHD 
zastávky, chytré přechody, chytrá osvětlení apod. 

 

využití dotačních programů maďarské vlády (výběr) 
výstavba dětských hřišť  

nákup strojů pro údržbu venkovských prostranství 

 
dodávky prostředků hromadné dopravy 

modernizace městských autobusů – důraz na ekologii  

tramvaje 

modernizace budapešťského metra 

 

mezinárodní projekty 
Pětikostelí (Pécs) kandiduje na Evropskou metropoli zeleně pro rok 2022 
(environmentální technologie) 

Veszprém bude Evropskou metropolí kultury pro 2023 (modernizace kulturní 
infrastruktury) 
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Příležitosti v oblasti dodávek pro municipality 

- 
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Maďarsko plánuje výstavbu nových dvou bloků na jaderné 
elektrárně Paks 

do 30. června 2020 by měla být podána žádost regulátorovi o stavební povolení 
– schválení se čeká v druhé polovině roku 2021 

v první polovině roku 2021 by mohly být zahájeny výkopové práce 

příležitosti jsou však i v dodávání dílů a služeb do současných bloků 

 
květen 2019 – česko-maďarské jaderné fórum v Paksi  

v rámci návštěvy prezidenta M. Zemana – účastnili se i ministr průmyslu a 
obchodu Karel Havlíček a ministr pro projekt Paks II János Süli 

diskuse o možném partnerství s maďarskými subjekty 

 
listopad 2019 – podpis MoU mezi CPIA a MAGEOSZ  

za přítomnosti státního tajemníka pro udržení kapacity jaderné elektrárny Paks 
Pála Kovácse 

 
hlavním dodavatelem Rosatom – vyhlašuje tendry 

turbínu by měla dodávat americká společnost General Electrics 

kontrolní systémy francouzsko-německé konsorcium Framatome-Siemens 
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Příležitosti v jaderné energetice 
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Maďarsko vyhodnocuje možnosti modernizace hnědouhelné 
elektrárny Mátra resp. konverze na spalování odpadu 
 
probíhá modernizace rafinérií MOL 

 
uvažuje se o rozšíření plynovodní sítě (možné dodávky ze 
Srbska či Rumunska) 
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Příležitosti v nejaderné energetice a petrochemii 

- 
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probíhá ambiciózní modernizace maďarské armády s názvem 
Zrínyi 2026  
 
v rámci programu Maďarsko ve velkém nakupuje (např.) 

44 tanků Leopard 2A7+ 

24 samohybných houfnic PzH 2000 

16 helikoptér Airbus H225M a 20 helikoptér Airbus H145M  

společnost vyrábějící minomety a munici Hirtenberger Defence Systém 
 
 

Česká zbrojovka – zahájení licenční výroby ručních střelných 
zbraní  

výroba 200 tisíc zbraní 

pistole P-07 / P-09 , samopaly SCORPION EVO 3 a pušky BREN 2 

kontrakt za 100 mil. EUR 
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Příležitosti v obranném sektoru 
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poptávka po zdravotnických a bezpečnostních prostředcích 
proti COVID-19 
 

zdravotnický materiál se dováží z Číny  

 

zahájena domácí výroba 

 
v budoucnu se očekává modernizace nemocnic 

 

ZÁPATÍ = NÁZEV PREZENTACE | 00. MĚSÍC 2000 

Příležitosti ve zdravotnictví 
 



Akce ambasády 
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Uskutečněné projekty ekonomické diplomacie v 2019 (výběr) 
 

Obranný a bezpečnostní průmysl 

 

Výstavba plynovodů a produktovodů 

 

Nanotechnologie 

 

CBRN ochrana (incoming) 

 

Turistický ruch 

 
Další velké projekty velvyslanectví v 2019 

 

Česko-maďarské obchodní fórum v rámci návštěvy prezidenta ČR  

 

Setkání starostů partnerských měst a prezentace českých firem (ve spolupráci s 
CzechTradem) 

 
EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V MAĎARSKU | 4.KVĚTNA 2020 

Projekty ekonomické diplomacie v roce 2019 
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2019 -natření budovy velvyslanectví fotokatalytickým nátěrem FN NANO 

 

 

 

 

 

 

 

státní recepce 2019 - prezentace pistole Fiber Flow vyrábějící nanovlákna  
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Propagace ČR jako „Country for the Future“ 
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Projekty na první pololetí byly zrušeny kvůli COVID-19 

Září-říjen – pokud to situace s COVID-19 dovolí 

Projekt zaměřený na umělou inteligenci 

Konference „Smart Up Your City“ 

společně s CzechTradem 

prezentace českých firem z oblasti chytrých měst  

navazuje na podobné akce z roku 2018-2019 

na maďarské straně zástupci municipalit a městských technických firem 

 

Stavebnický veletrh Construma (říjen – CzechTrade) 
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Projekty ekonomické diplomacie v roce 2020 



Obchodní kultura a doporučení 
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Podobně jako v jiných zemích 

je potřeba se na jednání dobře připravit, znát situaci na trhu, mít připravené 

všechny potřebné certifikáty, výhodou jsou reference 

Je vhodné mít pro partnera dárek  

Maďaři většinou dárek dávají, Česko je v Maďarsku známé svým pivem - dárkové 

balení českého piva může být dobrým dárek pro muže, pro ženy sklo 

Je potřeba být připraven na nutnost zajistit si tlumočníka 

starší generace často preferuje maďarštinu 

Pracovní volno v pátek či pondělí v případě státních svátků 

pokud  státní svátky připadnou na úterý či čtvrtek, většinou se v Maďarsku tyto 

dny spojí do prodlouženého víkendu 

Oceňována je znalost maďarských reálií - nemluvit o politice  
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Obchodní kultura - Maďarsko  



Kontaktní místa 
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Velvyslanectví 
Tibor Bial – velvyslanec 

Petr Michálek – ekonomický diplomat 

Tanja Szelezsán – ekonomická specialistka 

 

kontakt: 

+361 462 5011 

commerce_budapest@mzv.cz 

petr_michalek@mzv.cz 
 

 
Czechtrade Budapešť 
Dóra Egressy - ředitelka budapešťské pobočky 

 

kontakt: 

+361 462 5058 

budapest@czechtrade.cz 

dora.egressy@czechtrade.cz 
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Podpora českých firem v Maďarsku 
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Česko-maďarská obchodní komora v Praze 
Marianna Dávidházy – prezidentka komory 

 

kontakt: 

+420 224 032 184 

prezident@cmok.eu 

cmok@cmok.eu 
 

 
Česko-maďarský obchodní klub v Budapešti 
László Vajányi – prezident klubu 

 

kontakt: 

+36 30 257-1499 

csmuk@csmuk.hu 

vajanyi.laszlo@ravak.hu 
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Podpora českých firem v Maďarsku 



Ministerstvo zahraničních věcí 

České republiky 

Odbor ekonomické diplomacie 

Děkuji Vám za pozornost a těším se na 
spolupráci 

 petr_michalek@mzv.cz 


