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Saúdská Arábie

S

polečně s návratem ceny ropy (hlavního saúdského vývozního artiklu)
na světových trzích došlo i k určitému zotavení saúdské ekonomiky.
Po negativním růstu ve výši –0,9 % v roce 2017 přišel návrat k mírnému pozitivnímu růstu ve výši 2,2 % v roce 2018. Míra inflace meziročně vzrostla
na 2,6 % zejména kvůli zavedení DPH ve výši 5 % od 1. 1. 2018. HDP na obyvatele v roce 2018 činilo 23 187 USD. Populace země překročila 33 mil. Obyvatel
a bilance běžného účtu je v přebytku.
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▶▶ Již více jak 25 let jedná Evropská unie se Saudskou Arábií (resp. GCC)
o konkrétní obchodní dohodě, základní překážkou jsou státní subvence
na saúdském vnitřním trhu.
▶▶ �V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické
fórum (WEF), se Saúdská Arábie umístila na 39. pozici ze 140 srovnávaných ekonomik a dle OECD je stupeň exportního rizika 2/7.

426

M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í

Asie / Saúdská Arábie

ªª

Vývoz ČR do Saudské Arábie 2018 (2017),
hlavní sektory

Kód
zboží

Název zboží

8471

Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich
jednotky; snímače ap.

1 780 715

17,1

1 692 660

5,2

8703

Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu
osob

1 752 563

16,8

4 318 057

–59,4

7207

Polotovary ze železa oceli nelegované

1 245 539

11,9

909 774

36,9

7224

Ocel legovaná ost. v ingotech aj. tvarech zákl

831 769

8,0

475 873

74,8

8406

Turbiny na páru vodní nebo jinou

406 553

3,9

—

—

8429

Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem

200 043

1,9

61 696

224,2

8414

Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap.

193 691

1,9

183 046

5,8

8528

Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní

171 083

1,6

130 211

31,4

9304

Zbraně ostatní, ne zbraně sečné, bodné

154 670

1,5

98 961

56,3

4011

Pneumatiky nové z pryže

145 859

1,4

109 884

32,7

6 882 485

66,0

7 980 162

–13,8

13 519 411

–22,9

Stat. hodnota
2018 CZK (tis.)

Celkem TOP 10
Celkem vývoz

Podíl
z celku (%)

10 424 898

Stat. hodnota
2017 CZK (tis.)

Meziroční
nárůst (%)

zdroj: ČSÚ

««


Dovoz
ČR ze Saudské Arábie 2018 (2017),
hlavní sektory

Kód
zboží

Název zboží

2709

Oleje minerální a z nerostů živičných surové

3902

Stat. hodnota
2018 CZK (tis.)

Podíl
z celku (%)

Stat. hodnota
2017 CZK (tis.)

Meziroční
nárůst (%)

1 090 468

38,9

1 854 415

–41,2

Polymery propylenu olefínů v primárních formách

952 094

33,9

545 074

74,7

3901

Polymery a ethyleny v primárních formách

469 901

16,7

431 639

8,9

5503

Vlákna střižová syntetická nemykaná, nečesaná

111 616

4,0

84 495

32,1

3920

Desky folie ap. ostatní z plastů neporovité aj.

89 109

3,2

260 766

–65,8

3907

Polyacetaly pryskyřice ap. v primárních formách

27 831

1,0

5 746

384,4

8517

Přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů ap. dat

10 821

0,4

293

3 593,2

2909

Ethery, etheralkoholy, etherfenoly,
etheralkoholfenoly, alkoholperoxid

7 225

0,3

10 874

–33,6

2922

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí

6 991

0,2

658

962,5

0804

Datle, fíky, ananas, avokádo apod., čerstvé, sušené

5 280

0,2

6 011

–12,2

Celkem TOP 10

2 771 336

98,8

3 199 971

–13,4

Celkem dovoz

2 805 460

3 258 216

–13,9
zdroj: ČSÚ
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Příležitosti
pro český export

▶▶ Automobilový průmysl
Saúdská Arábie je zemí, kde je vlastnictví automobilu prakticky životní nutností. Ještě v roce 2016 bylo
do země dovezeno bezmála 1 mil. automobilů. Země tak je největším dovozcem motorových vozidel
v regionu. Ekonomická nejistota v posledních letech, zvyšující se ceny paliv, zavedení DPH v roce 2018,
to vše přispělo k poklesu dovozů až na půl milionu vozidel v roce 2018. Zatímco v oblasti vývozu osobních
automobilů nespadá Saúdská Arábie příliš do cílové skupiny českých výrobců (s výjimkou SUV), potenciál
lze spatřovat v dovozu component a prvků pro vylepšování automobilů (tzv. tuning), mezi které mohou
patřit prvky vizuální (osvětlení, ozdobná přítlačná křídla, chromované prvky), i funkční (komponenty pro
úpravy motoru, podvozku, apod.). Druhou oblastí s velkým potenciálem jsou pak kvalitní maziva a aditiva
do paliv. Nepříznivé klimatické podmínky pak také nahrávají komponentám a řešením pro prodloužení
životnosti vozidla (kvalitní filtry, odolné laky a nátěry).
▶▶ Dopravní průmysl a infrastruktura
S rozvojem železniční sítě probíhá i rozvoj hromadné dopravy městských aglomerací se zaměřením
na kolejovou a autobusovou dopravu. V roce 2012 byl zahájen projekt integrované dopravy Rijádu zahrnující kombinaci 180 km metra a 600 km autobusových linek, hodnota projektu cca 25 mld. USD. V současné
době je ve fázi příprav dopravní řešení města Džiddy zahrnující kombinaci 108 km povrchového metra
(3 linky s 208 vozy) a 750 km autobusových linek (816 autobusů) v celkové hodnotě cca 12 mld. USD
a dopravní řešení města Mekky zahrnující 188 km lehkého metra s 88 stanicemi a 60 km autobusových
linek úhrnem v ceně cca 16 mld. USD. V roce 2014 byl schválen projekt integrované dopravy Dammámu
s vyčíslenými náklady cca 5 mld. USD, zahrnující metro a autobusy. Další pokrok však nebyl zaznamenán. V roce 2019 se také očekává vyhlášení tendru na postavení 25 km dlouhého Mostu krále Hamada,
již druhého mostu spojujícího Saúdskou Arábii a Bahrajn. Tento projekt určený jak pro silniční, tak
železniční dopravu představuje příležitost pro subdodávky v oblastech železniční signalizace a pokročilé
telematiky. Stejně tak se objevují pilotní projekty z oblasti Smart Cities, které zahrnují i integrované
systémy sledování a řízení dopravy. Inovativní ICT řešení z České republiky v tomto sektoru tak také
mají dobrou šanci na uplatnění.
▶▶ Energetický průmysl
Spotřeba elektrické energie roste ročně o 8 %, což znamená požadavek na nově instalovaný výkon ve výši
4 tis. MW ročně ( nyní 82 GW instalovaného výkonu). Do roku 2020 by mělo přibýt bezmála 17 GW
instalovaného výkonu z devíti nových elektráren, z nichž převážná většina využívá konvenční palivo.
Saúdská Arábie má však také velké ambice v oblasti jaderné energetiky. Vládní plány počítají s výstavbou
16 jaderných reaktorů o celkové instalované kapacitě 17 GW do roku 2032. V roce 2018 byly vybrány
možné lokality pro první dva jaderné bloky. V oblasti obnovitelných zdrojů se hovoří o instalované kapacitě až 40 GW solárních energetických instalací do roku 2032, přičemž 16 GW by mělo být generováno
z fotovoltaických článků, 25 GW by mělo být vyprodukováno pomocí koncentrované sluneční energie.
Větrná energie by měla vyprodukovat 9 GW, z energetického využití odpadu by měly pocházet 3 GW
a geotermální energie by měla dodat 1 GW. Potenciál pro ČR je v dodávkách služeb a komponentů pro
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jaderné a solární elektrárny, jako jsou například specializované turbíny či vedení. V případě obnovitelné energetiky má Česká republika potenciál v dodávkách řešení pro monitorování účinnosti solárních
instalací. Mimo oblast generace mohou české firmy významně promluvit také do oblasti distribuce, resp.
smart regulace distribuce.
Tak jako v řadě dalších zemí je nutná předkvalifikace dodavatelů pro velké státní podniky. V této
souvislosti je vhodné nalézt silného místního partnera, který již bude na seznamu dodavatelů figurovat.
V Saúdské Arábii je zájem o vzájemnou spolupráci ve vědě a výzkumu, ať už je to oblast energetiky
a obnovitelných zdrojů, či v dalších technologicky pokročilých oblastech, jako jsou například nanotechnologie. Základním předpokladem je ovšem vzájemná spolupráce výzkumných pracovišť na mezivládní
úrovni. To je dáno zejména specifickým postavením saúdských výzkumných institucí, které jsou plně
v gesci státu a jako takové mohou vzájemnou spolupráci navazovat takřka výhradně s partnery odpovídajícího postavení (státní gesci výzkumné spolupráce realizuje například Německo prostřednictvím
organizace GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH).
▶▶ Obranný průmysl
Saudská Arábie vydává ročně na obranu kolem 70 mld. USD (cca 10 % HDP). Značnou část rozpočtu
tvoří nákup nové techniky (např. rámcový kontrakt s USA z roku 2011 za 65 mld. USD a memoranda
o dodávkách vojenského materiálu a zbraní za 110 mld. USD s opcí na dalších 350 mld. USD, se Spojeným
královstvím na modernizaci letounů Eurofighter Typhoon a Panavia Tornado za 15 mld. USD, či s Francií
(protivzdušná obrana, rekonstrukce fregat za cca 8 mld. USD) a Německem (ochranný perimetr kolem
hranic, chystaný nákup ponorek). V posledních letech se podařilo proniknout na saúdský trh i českým firmám, kterým se v minulosti vzhledem k zaběhnuté konkurenci a neexistenci historických vazeb nedařilo.
V posledních letech však české firmy zaznamenaly úspěchy, kdy mezi lety 2010–2017 činil vývoz speciálu
průměrně 7 mil. USD ročně. Jedná se především o střelivo všeho druhu, výbušniny (v obou případech
se jedná o dlouhodobou spolupráci), protichemické vybavení, vozidla (transfer technologie a zavedení
výroby) a elektronická zařízení. Vláda Saudské Arábie usiluje o přenos technologií na výrobu zbraní,
munice a vojenských dopravních prostředků do Saudské Arábie (výhledově zabezpečení až 40 % všech
nákupů). S ohledem na pokračující zahraniční nasazení saúdských ozbrojených sil (Jemen) je možné
předpokládat setrvalý růst poptávky po tomto materiálu. Vedle klasického speciálu je také poptávka
po řešeních z oblasti ICT a přidružených služeb, kde mají české firmy dobrou pověst.
▶▶ Stavební průmysl
Saúdská Arábie prožívala po dlouhé období bezprecedentní stavební boom a je největším stavebním
trhem v celé oblasti Středního východu. V současné době je plánováno až 5200 projektů v hodnotě
819 mld. USD, a to včetně gigaprojektu ekonomického města NEOM (500 mld. USD) či projektu rijádského
metra (26 mld. USD)., Z těchto peněz je 180 mld. USD vyčleněno na výstavbu 4 mil. bytů, 133 mld. USD
na energetické projekty, 53 mld. USD do projektů vodního hospodářství a 16 mld. USD na výstavbu nemocnic a zdravotních zařízení. Desítky miliard jsou též vyčleněny na projekty dopravní infrastruktury (metro
Rijád, Mekka, Džidda, cca 2 000 km nových železničních tratí, tisíce km nových silnic, nová dopravní
řešení velkých měst, rekonstrukce letišť a rozšiřování přístavů).
V návaznosti na pokles ceny ropy mezi lety 2014–2016 a návazný nedostatek prostředků, byla řada
projektů zmrazena či pozastavena. Také platební morálka v tomto sektoru poklesla. Český export stavebních materiálů a strojů činí cca 50 mil. USD ročně, včetně výrobků ze skla a osvětlovací techniky
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cca 60 mil. USD. Jednou z dlouhodobě úspěšných položek jsou zápalnice a výbušniny pro civilní použití
(tedy zejména ve stavebnictví či těžebním průmyslu), kterých se pravidelně vyváží z ČR do Saúdské
Arábie za 1,5–2 mil. USD, a to přesto, že Saúdská Arábie dnes má vlastní výrobní linku, postavenou právě
ve spolupráci s naším vývozcem.
Do budoucna je možné spatřovat velký potenciál ve stavebních technologiích umožňujících stavbu
nízkoenergetických až pasivních staveb. Zájem bude také o úpravy již stávajících budov, čili poptávka
poroste po izolačních materiálech, ale také úsporných klimatizačních jednotkách či službách energetického auditu. Tak jako v řadě oborů, i zde je nutné zdůraznit odklon země od klasického importu
a výraznou preferenci přenosu technologií a výroby do země, která se snaží profilovat i jako hub pro
expanzi do celého regionu.
Jednou ze zajímavých příležitostí mohou být architektonické služby, většina projektů se totiž realizuje
se zahraničními architektonickými kancelářemi, na něž se lze napojit s dodávkami materiálů a vybavení
pro např. interiérová řešení. Pobočky českých firem, které v této oblasti působily přímo v Saudské Arábii,
však svou činnost utlumily. Jednání v této věci se odehrávají převážně v Evropě – jako perspektivní
lze označit např. participaci na interiérovém designu a následných dodávkách specifickým vybavením
ve spolupráci s význačnými evropskými architektonickými studii. Potenciál mají také čeští designéři
moderního osvětlení.
▶▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl
Saúdská Arábie patří mezi pět nejsušších zemí na světě, ale zároveň disponuje poměrně velkými pozdemními rezervami pitné vody v některých oblastech. Dnes tak 50 % pitné vody v zemi pochází z desalinizačních stanic a 40 % z podzemních vrtů. Česká republika je v oblasti úpravy vody a vodohospodářství
tradičně silná a může Saúdské Arábii nabídnout technologie na zavlažování zemědělské půdy, čistění
odpadních vod a odsolování vody. Vodní a odpadní zdroje jsou téměř plně v gesci státních koncernů, kde
je nutná předkvalifikace, resp. municipalit, kde je klíčovou otázkou financování projektů (BOT, BOOT).
Dle nové vládní nomenklatury je vodohospodářství v gesci ministerstva životního prostředí, vodních
zdrojů a zemědělství.
Počátkem roku 2018 vyhlásila saúdská státní společnost záměr výstavby 9 odsolovacích jednotek
v hodnotě 530 mil. USD. Denní kapacita těchto závodů má být 240 tis. m3. Předpokládá se použití finančních instrumentů ze strany dodavatelů technologie, resp. participace na projektu formou BOT či BOOT.
V příštích dvou dekádách se pak předpokládá výstavba dalších desalinizačních stanic v celkovém objemu
80 mld. USD.
▶▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl
V současnosti je Saúdská Arábie největším trhem na zdravotní produkty a zdravotní služby v celé
oblasti MENA. Jen trh s farmaceutickými výrobky je odhadován na 3,5 mld. USD a činí 60 % trhu GCC.
Předpokládá se, že všechny tři segmenty zdravotnického průmyslu, tedy trh léčiv, zdravotnické techniky
i zdravotnických služeb, poroste v dlouhodobém horizontu tempem převyšujícím 10 % ročně. Saúdský
veřejný sektor se na poptávce podílí 40 %, zbytek tvoří soukromé nemocnice a domácnosti.
Trh je z 85 % závislý na dovozech, v místě se vyrábějí zejména generická léčiva a jednoduchá zdravotní technika a spotřební materiál (pouze cca 15 % poptávky). Poptávka po zdravotní péči výrazně roste
s ohledem na vysoký růst populace (přírůstek 3 % ročně), prodlužování délky života (v současnosti 74 let),
vysoký výskyt civilizačních chorob (diabetes, obezita, pohybové ústrojí apod.) a přibývání starších osob
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potřebujících zvýšenou zdravotní péči. Počet osob nad 60 let se má v příštích 15 letech zvýšit ze současného 1 mil. na 2,5 mil. (přírůstek cca 9 % ročně). Vláda má v plánu do roku 2020 současnou kapacitu
lůžek zdvojnásobit, což představuje výstavbu nemocnic s celkovou kapacitou cca 60 tis. lůžek. Ve státním
rozpočtu jsou výdaje na zdravotnictví dlouhodobě jednou z prioritních položek. Nové projekty v této
oblasti zahrnují výstavbu 2 zdravotních měst, 11 nových nemocnic a 11 zdravotních středisek a uvedení
do provozu 132 rozpracovaných projektů. Sociální projekty zahrnují výstavbu 20 nových sportovních
středisek (podle zpráv z druhé poloviny roku 2015 v souvislosti s nízkou cenou ropy, a tím i nižšími rozpočtovými příjmy je rozvoj prozatím utlumen) a 16 sociálních a rehabilitačních středisek včetně nově
otevřené problematiky léčby drogové závislosti.
Kromě výstavby nových nemocnic se Saudská Arábie soustřeďuje též na zlepšení primární péče,
kde současný počet 2000 středisek se má v příštích pěti letech zvýšit na 3000. I nadále navzdory
saúdizaci přetrvává velký zájem o český zdravotnický personál, zejm. zdravotní sestry a fyzioterapeuty,
který dočasně ochabl v letech 205–16 v souvislosti s nutností omezit výdaje zdravotnických zařízení
a „západní“ personál je stále více nahrazován personálem z Asie. Současně jsou rázně omezovány
dříve běžné benefity zdravotnického personálu. S celkovou situací v saúdském zdravotnictví souvisí
i zájem o výstavbu nových specializovaných, zejména privátních, rehabilitačních středisek s českou
účastí (know-how).
▶▶ Zemědělský a potravinářský průmysl
Saúdská Arábie je největším dovozcem potravin a zemědělských produktů v rámci zemí GCC. Populace
v KSA je o 150 procent větší než u ostatních pěti států GCC (Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Katar,
Omán a Bahrajn). Počet obyvatel Saúdské Arábie se odhaduje na 33,4 milionu v roce 2018 a očekává se,
že do roku 2025 dosáhne 40 milionů. Již v tomto období dováží Saúdská Arábie 75 % veškerých potravin
a tato poptávka se bude nadále zvyšovat. Nejnovější dostupné údaje o obchodu OSN ukazují, že Saúdská
Arábie dovezla v roce 2016 zemědělské a potravinářské produkty ve výši 14,8 miliardy USD, což je pokles
o přibližně 23 % ve srovnání s rokem 2015. Obrovský pokles dovozu byl způsoben především nižšími
cenami obilovin, mléčných výrobků a drůbežího masa.
Saúdský trh roste nejen co do objemu, ale i pestrosti dovážené produkce. Země s věkovým průměrem
pouze 30,2 let, kde nezanedbatelná část obyvatelstva má zkušenosti ze studia či života v zahraničí, zvyšuje poptávku po produktech dříve exotických kuchyní. Populární jsou také řetězce rychlého občerstvení
i již předpřipravené pokrmy (ready-made). Z druhé strany se však také zvyšuje povědomí o zdravém
životním stylu, což zvedá poptávku po racionální výživě, cereáliích či potravinách alternativního stravování (veganství apod.)
Sektor zpracování potravin se za posledních deset let rychle rozrostl. Podpora ze strany saúdské
vlády zahrnuje přímé dotace na vybraná zařízení na výrobu potravin, nízké ceny pozemků k pronájmu,
dlouhodobé bezúročné půjčky a bezcelní dovozy surovin. Vedle různých státních dotací byly hlavními
faktory pro další růst tuzemského potravinářského průmyslu: zvýšená poptávka po balených potravinách,
zvýšení příjmu na obyvatele, vysoký růst populace, měnící se životní styl a způsob stravování. Tuzemské
potravinářské výrobky jsou obecně považovány za kvalitní a konkurenceschopné. Mezi hlavní potraviny,
které jsou místně zpracovány za použití dovážených surovin a přísad, patří chléb, mléčné výrobky, zpracované hovězí a drůbeží maso, mražená zelenina, džemy, bramborové lupínky, občerstvení, džusy, sušenky,
arašídové máslo, koření, přísady do omáček, kečup, sušenky, cukrovinky, ovocné nápoje, ocet, těstoviny,
med, čaj, konzervované fazole, vaření olej, máslo, majonéza, cereálie a zmrzlina.
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▶▶ Železniční a kolejová doprava
V oblasti kolejových vozidel prochází Saudská Arábie bezprecedentními změnami. V realizaci a přípravě
je řada projektů v celkové hodnotě několik desítek mld. USD. K největším projektům patří saúdská část
projektu Propojení železničních sítí států GCC ve výši 5 mld. USD (ve fázi přípravy), železniční spojení
Rijád–Džidda (ve fázi projektu), tzv. Saudi Arabian Land Bridge (ve fázi výběru konzultanta) v hodnotě
9 mld. USD, železnice Sever–Jih (nové úseky za cca 5 mld. USD, část Rijád–Buraidah–Hail). V roce 2018
byl do provozu uveden první úsek trati Džidda, Mekka, Medinah, Yanbu (cca 4,5 mld. USD, přičemž
do budoucna se počítá až s 30 spoji denně. Ačkoli z pohledu saúdského trhu oborových příležitostí je
zde veliký potenciál pro české firmy, řadě z nich se zatím vzhledem k výrazné konkurenci nepodařilo
prosadit. Kromě kolejových vozidel jsou možnosti zejména v oblasti signalizačních, zabezpečovacích
a komunikačních zařízení. Jedná se však převážně o projekty velkého rozsahu, které jsou přidělovány
velkým mezinárodním konsorciím. Zde je ovšem stále šance pro české podniky, a to propojit se s realizátory projektů, tj. leadery konsorcií a stát se součástí konsorcia.
V roce 2012 byl zahájen projekt integrované dopravy Rijádu zahrnující kombinaci 180 km metra
a 600 km autobusových linek, hodnota projektu cca 25 mld. USD. V současnosti probíhá výstavba 6 tras
metra o délce 176,5 km a aktuálně se uvedení celého systému do provozu předpokládá v roce 2021.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti
HS 8705 – Motorová vozidla pro zvláštní účely, ne vozidla konstruovaná,
především pro dopravu osob nebo nákladu
HS 8707 – Karoserie (včetně kabin) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
HS 8708 – Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

Automobilový průmysl

HS 8709 – Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo
manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech
nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače
používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti
HS 8711 – Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným
motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky
HS 8714 – Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711 až 8713
HS 8426 – Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby, včetně lanových jeřábů;
mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné
vozíky a jeřábové vozíky
HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8702 – Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
HS 8706 – Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel
8701 až 8705
HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
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Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti
HS 8415 – Stroje, přístroje klimatizační
HS 8528 – Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní

Elektrotechnika

HS 8540 – Elektronky a trubice se studenou katodou, se žhavenou katodou
nebo fotokatodou
HS 8542 – Elektronické integrované obvody
HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“
HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
HS 8504 – Elektrické transformátory, statické měniče a induktory
HS 8512 – Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické
stěrače ap.

Energetický průmysl

HS 8532 – Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací
HS 8536 – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj.
< 1 000 V
HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el.
ovládání
HS 8538 – Části přístrojů k ochraně ap. obvodů, rozvaděčů aj.
HS 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče vláken
HS 2808 – Kyselina dusičná, směs kyseliny sírové a dusičné
HS 3402 – Organické povrchově aktivní prostředky, prací, čisticí aj.
prostředky též obsahující mýdlo
HS 3913 – Přírodní polymery a modifikované přírodní polymery j.n.

Chemický průmysl

HS 7304 – Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny)
nebo z oceli
HS 7309 – Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu > 300 l
HS 7612 – Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice ap. výrobky o objemu
<300 l
HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
HS 8517 – Přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů ap. dat

ICT

HS 8523 – Disky, pásky, paměťová zařízení, a. média pro záznam zvuku nebo
jiného fenoménu ap.
HS 8525 – Přístroje vysílací pro rozhlas, televizi apod.; kamery
HS 3603 – Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače;
elektrické rozbušky

Obranný průmysl

HS 3606 – Ferocer aj. pyroforické slitiny ve všech formách
HS 8303 – Pancéřové, zpevněné sejfy, trezory, dveře a bezpečnostní schránky
ap. výrobky
HS 8526 – Přístr. radiolok. ap., radiové, pro řízení dálkové
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Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti
HS 8805 – Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení

Obranný průmysl

HS 9303 – Ost. střelné zbraně ap. zařízení využívající ke střelbě výbušné
náplně
HS 9304 – Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307
HS 9306 – Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části;
náboje ap.
HS 2529 – Živec; leucit; nefelin a nefelinický syenit; kazivec
HS 7013 – Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro
výzdobu aj. účely

Sklářský a keramický průmysl

HS 7018 – Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů ap. zboží ze
skla, jn. než bižuterie
HS 8460 – Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj.
konečnou úpravu kovů
HS 9405 – Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů
CPA 61 – Telekomunikační služby
CPA 62 – Služby v oblasti poradenství a programování a související služby

Služby

CPA 71 – Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy
CPA 86 – Zdravotní péče
HS 3917 – Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů
HS 4403 – Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo
opracované
HS 4405 – Vlna dřevěná, moučka dřevitá
HS 4418 – Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ap. dřeva
HS 6814 – Slída zpracovaná, výrobky, i na podložce
HS 6910 – Keramické výlevky, koupací vany, umyvadla, bidety ap. zařízení
HS 7206 – Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních
formách (kromě železa čísla 7203)

Stavební průmysl

HS 7213 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích,
ze železa nebo nelegované oceli
HS 7217 – Dráty ze železa nebo nelegované oceli
HS 7227 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích,
z ost. legované oceli
HS 7228 – Ost. tyče a pruty z ost. legované oceli
HS 7318 – Šrouby a vruty, svorníky nýty, aj. ze železa, oceli
HS 8311 – Dráty, pruty, trubky, aj. k pájení, svařování nebo nanášení kovů
HS 8429 – Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap.
s pohonem
HS 8467 – Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s motorem
HS 9406 – Montované stavby
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Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti
HS 8712 – Jízdní kola a jiná kola (tříkolky), bez motoru
HS 9004 – Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky
HS 9023 – Nástroje, přístroje, modely určené k předvádění

Zábava a volný čas

HS 9608 – Pera, popisovače, rydla, tužky, patent násadky ap.
HS 9609 – Tužky (jiné než čísla 9608), pastelky, kreslicí uhle, psací a kreslicí
křídy aj.
HS 9617 – Termosky aj. tepelně izolační nádoby, jejich části, jiné než skleněné
vložky
HS 7017 – Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 8514 – Elektrické průmyslové, laboratorní pece; ost. zařízení pro tepel.
zpracování materiálů
HS 9401 – Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka,
jejich části
HS 9402 – Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek
HS 0402 – Mléko (sušené)
HS 0406 – Sýry a tvaroh
HS 1109 – Pšeničný lepek, též sušený
HS 1701 – Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu
HS 1704 – Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao
HS 1806 – Čokoláda a ost. potravinové přípravky obsahující kakao
HS 1904 – Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením
HS 1905 – Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 2201 – Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek,
neslazená
HS 2209 – Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové
HS 2302 – Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky
HS 2303 – Škrobárenské zbytky, řepné řízky, bagasa aj. cukrovarnické,
pivovarnické a lihovarnické odpady
HS 2309 – Přípravky používané k výživě zvířat
HS 8418 – Chladničky, mrazničky aj. chladicí, mrazicí zařízení, čerpadla
tepelná
HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů
HS 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových
tratí ze železa nebo oceli

Železniční a kolejová doprava

HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním
pohonem
HS 8608 – Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické
přístroje a signalizační zařízení
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