
BILATERAL BRIEF

Stručný přehled bilaterálních hospodářských vztahů

Hospodářské vztahy Indie a České republiky

1. Obchodní vazby Indie a Českou republiky, dříve Československa, předcházely nezávislosti
Indie.  Československo  založilo  svůj  konzulát  v  Bombaji  v  říjnu  roku  1920  a  v  Kalkatě
v prosinci roku 1929.

2.  Slavná  česká  obuvnická  společnost  Baťa,  která  zahájila  svoji  činnost  v  Batanagaru
(Západní Bengálsko) ve 30. letech,  je jednou z nejpopulárnějších českých značek v Indii.
Zatímco Škoda je v současnosti známá česká značka v automobilovém průmyslu, v 60. letech
byly  také  populární  české  motocykly  Jawa  a  Yezdi.  Vzhledem k této  popularitě  indický
automobilový gigant  Mahindra a  Mahindra  úspěšně oživil  značku Jawa.  Motocykly  Jawa
vyrobené v Indii jsou exportovány do České republiky.

3.  Během  komunistické  éry  české  společnosti  zahájily  v  Indii  řadu  významných
průmyslových projektů v oblasti energetiky, metalurgie, obráběcích strojů a dopravy, do roku
1990 měly v Indii přibližně 60 velkých projektů. Některé z těchto českých společností dále
pokračují v práci na projektech v odvětví těžkého strojírenství v Indii.



4. Česká značka motocyklů Jawa se v Indii vrátila na trh s novými modely a s nimi spojenou
nostalgií

Indicko-český bilaterální obchod

5.  Česká  politika  diverzifikace  obchodu  mimo  EU  dala  nový  impuls  indicko-českým
bilaterálním obchodním a ekonomickým vztahům. Bilaterální obchod, který byl nakloněn ve
prospěch Indie,  se od roku 2017 pohybuje kolem hodnoty 1,5 miliardy USD a navzdory
Covid pandemii v roce 2020 zůstal konstantní. Obchod v roce 1993 činil pouhých 86 milionů
USD.

Hlavní indické produkty vyvážené do České republiky:

● Mobilní telefony
● Oděvních výrobky a textilie
● Farmaceutické výrobky
● Výrobky ze železa a oceli
● Elektronické přístroje
● Chemikálie
● Zařízení, strojní technika atd.

Hlavní české produkty dovážené do Indie: 



● Automobilové součástky 
● Textilní a kožedělné stroje
● Stroje pro gumárenský a plastikářský průmysl 
● Obráběcí stroje
● Zařízení pro potravinářskou výrobu
● IKT vybavení
● Čerpadla, elektronické výrobky atd.



5. Institucionální spolupráce
a)  Smíšená  komise  pro  hospodářskou  spolupráci: První  zasedání  indicko-české  Smíšené
komise pro hospodářskou spolupráci (Joint Commission on Economic Cooperation – JCEC)
se konalo v Novém Dillí v listopadu 2010. JCEC se od té doby schází pravidelně, poslední
setkání se uskutečnilo v říjnu 2018 v Praze.



b) JWG pro těžké strojírenství: Během 9. zasedání Společné hospodářské komise v roce 2012
se obě strany dohodly na reaktivaci společné pracovní skupiny JWG pro těžké strojírenství.
První zasedání  JWG se konalo v Bombaji  15.  března 2013 a JWG se od té  doby schází
pravidelně.  6. zasedání JWG pro těžkém strojírenství se konalp v Brně v říjnu 2019 jako
součást Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Bilaterální investice:

6.  Téměř  7  %  českých  investic  mimo  Evropu  směřuje  do  Indie.  Zhruba  30  českých
společností  investovalo  v  Indii  včetně  společností  Škoda Auto,  Škoda Power,  Bonatrans,
Home Credit atd. v různých odvětvích, jako je doprava, energetika, automobilový průmysl a
finance. V roce 2018 se společnost Škoda Auto zavázala investovat 1 miliardu USD do svého
projektu India India 2.0 a v roce 2020 uvedla na indický trh své nové nízkonákladové SUV
kompletně vyrobené v Indii.

Zcela nová ŠKODA KUSHAQ je prvním sériovým vozem v rámci projektu INDIA 2.0. V
rámci projektu investuje ŠKODA AUTO, skupina Volkswagen, v Indii miliardu eur.

7. Indické společnosti investovaly v České republice v odvětvích jako IT, vozidla, čaj, textil,
farmaceutika  a  automobilové  komponenty.  Mezi  významné  indické  společnosti,  které  v
České  republice  investovaly,  patří  Infosys,  LEEL,  Cognizant,  Samvardhana,  Varroc
Excellence,  Pricol,  CLC,  KCI,  Dina-Hitex,  Glenmark  Pharmaceuticals,  Alok  Industries  /
Mileta Hořice a.s., APAG.

8. (i) Hlavní mezníky bilaterálních hospodářských vztahů: Příloha 1

https://www.eoiprague.gov.in/docs/16165667721.pdf


(ii) Dohody týkající se bilaterální hospodářské spolupráce: Příloha II

(iii) Seznam hlavních českých společností v Indii: Příloha III

(iv) Seznam hlavních indických společností v České republice: Příloha IV

9. Obchodní zástupce
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