
 

Informační zpráva z pracovní cesty vedení Česko-Slovensko-Iránské obchodní komory 

(ČSIOK) v  Íránu ve dnech 5.10.- 8.10.2016. 

 

Úvod: Irán počtem 77 milionů obyvatel a rozlohou cca 1,6 milionu km² náleží mezi 20 

nejlidnatějších a nejrozlehlejších zemí světa. Na západě sousedí s Irákem, na severozápadě s 

Tureckem, Arménií a Ázerbájdžánem, na severu s Turkmenistánem, na východě s 

Afghánistánem a Pákistánem.  Na jihozápadě je omýván vodami Perského zálivu a Arabského 

moře, na severu je to moře Kaspické. 

Ve dnech 5.10. - 8.10.2016 se delegace představenstva Česko - Slovensko - Iránské obchodní 

komory (dále jen "ČSIOK") vedená předsedou představenstva Janem KAVANEM, 1. 

Místopředsedou představenstva Milošem KUŽVARTEM, členkou představenstva Nikolou 

UKSOVOU a vedoucím sekce energetika a dopravní strojírenství Zdeňkem ZBYTKEM, 

zúčastnila mezinárodního strojírenského veletrhu TEHRAN INDUSTRY INTERNATIONAL 

EXHIBITION 2016. Účast českých firem na veletrhu byla aktivně podpořena Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR, když po celou dobu veletrhu byla v Teheránu na oficiální pracovní 

návštěvě delegace MPO v čele s náměstkem ministra panem Eduardem Muřickým, který 

osobně českou expozici dne 5.10. slavnostně otevřel a 6.10. se zúčastnil prezentace českých 

vystavovatelů. 

Velmi aktivně české firmy po celou dobu veletrhu podporoval i zastupitelský úřad ČR v 

Teheránu v čele s novým velvyslancem v Íránu, panem Svatoplukem Čumbou.  

Náměstka MPO doprovázela i delegace podnikatelů Hospodářské komory ČR v cele s panem 

Iljou Mazánkem, předsedou zahraniční sekce Hospodářské komory ČR. 

Kromě ČSIOK se veletrhu zúčastnili i zástupci asociace Česká dobývací technika, Svazu 

výrobců skla a bižuterie a několik samostatných českých strojírenských výrobců (celkový 

seznam vystavovatelů je v příloze). 

Delegaci ČSIOK po celou dobu pobytu v Teheránu doprovázel Íránec narozený ve Žďáru nad 

Sázavou, částečně českého původu (maminka Češka, otec Íránec) pan Amir Tavakoli (47 let), 

kterého v předcházejících měsících „objevil“ předseda představenstva ČSIOK Jan Kavan. 

Pradědeček pana Tavakoliho se před sto lety jako obchodník seznámil v tehdejším 

Československu se světoznámým výrobcem zápalek SOLO Sušice, a vzápětí s využitím 

českého know-how zavedl jako první výrobu zápalek v Íránském císařství, když rodinný podnik 

pod názvem Kebrit Saz je dodnes největším výrobcem zápalek v Íránu a ovládá 75% vnitřního 

trhu. Český dědeček pana Tavakoliho byl významným českým vědcem a profesorem, který 

dlouhodobě žil a přednášel technické předměty na Teheránské technické univerzitě a íránský 

strýc pana Tavakoliho z otcovy strany byl v období sedmdesátých let ministrem energetiky 

Iránu. Pan Tavakoli měl významný podíl na zajištění všech klíčových jednání Jana Kavana a 

Zdeňka Zbytka s představiteli iránských vládních struktur a státních i soukromých firem. 

Kromě toho pan Tavakoli zprostředkoval jednání Miloše Kužvarta s pracovníkem iránského 

ministerstva vnitra panem Ali Saberi, který má široké znalosti současné strategie navazování 

ekonomické spolupráce iránských státních firem a korporací v oblasti ochrany životního 

prostředí.  Pan Tavakoli žil několik let v Německu, dosud zastupuje v Teheránu dvě německé 

firmy a kromě farsí (perštiny) hovoří výborně i německy, anglicky, turecky, částečně i čínsky 

a na iránské poměry i velmi dobře česky!!!! Při všech jednáních bylo evidentní, že jméno rodiny 

pana Tavakoliho požívá v nejvyšších politických a podnikatelských kruzích, zejména pak na 

ministerstvu energetiky Íránu, ve státních firmách IDRO, PANCO, ale i v bankách, značné úcty 

a delegaci ČSIOK doslova otevíral "v nejvyšších patrech" Iránu dveře! 



Při všech jednáních s představiteli státních i soukromých společností Íránu členové delegace 

ČSIOK zaznamenali, že silnou snahou a strategií íránské vlády je podpořit vznik společných 

podniků - joint venture, které by na území Iránu produkovaly kvalitní výrobky pod zahraniční 

značkou, a to nejen pro trh Íránu, ale i pro export na trhy okolních zemí regionu, se kterými má 

Írán tradičně dobré vztahy, s celkovým počtem cca 300 miliónu obyvatel, což bylo na všech 

jednáních zdůrazňováno. Tyto vztahy jsou historicky založené na obdobném šíitském 

náboženství a kultuře a jsou velmi významné, bez ohledu na to, že v řadě těchto zemí v 

současnosti probíhají občanské války, které tyto země velmi destabilizovaly (Irák, Sýrie, 

Afgánistán a další). 

 

Českou expozici na veletrhu v Teheránu, na základě výběrového řízení MPO, organizovala a 

zajišťovala společnost ZEPHYR, s.r.o., Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4. Expozice byla vhodně 

umístěna na velmi dobrém místě hlavního výstavního pavilonu č. 38. Její celkový vzhled s 

nápisem CZECH REPUBLIC byl pro návštěvníky veletrhu přitažlivý a vnitřní uspořádání bylo 

vhodné pro dvoustranná jednání. Za zvážení pro příští výstavy tohoto zaměření stoji instalace 

velké LED obrazovky na centrální stěně expozice, na které by bylo možné promítat prezentace 

jednotlivých firem vystavovatelů a část expozice uspořádat jako mini kongresový prostor pro 

pořádání odborných seminářů a prezentací českých výrobců pro několik zájemců 

najednou. Technickým detailem, ve skutečnosti důležitým z hlediska využití prezentačních 

technik, je i vyšší vybavení prostor stánku elektrickými zásuvkami. 

 

PRÚBĚH HLAVNÍCH JEDNÁNÍ: 

5.10.2016 Středa. 

5.10.2016 - 9.00h. 

Jan Kavan, Zdeněk Zbytek a Petr Pelikán byli dne 5.10.2016 v 9 hodin přijati náměstkem 

ministra energetiky Íránu, panem Hushangem Falahatianem.  Pan náměstek ministra 

informoval českou delegaci i o tom, co ministerstvo považuje za prioritní a doporučil, aby 

ČSIOK měla v Teheránu co nejdříve své zastoupení a kompetentního zástupce, s nímž by bylo 

možné operativně projednávat jednotlivé projekty, nabídky a poptávky. Sdělil, že od ukončení 

embarga v lednu 2016 již bylo na ministerstvu energetiky okolo 150 delegací z celého 

vyspělého světa! Ministerstvo energetiky je významným státním orgánem, který se ve vládě 

podílí na řešení problémů Íránu, a rozhoduje o všem, co se týká energetiky a vody pro 

energetiku, účastní se rozhodování i o těžbě ropy a plynu a o celé petrochemii, ocelářství a vše 

co se týká zabezpečení elektrické energie.  Náměstek ministra sdělil, že Írán potřebuje postupně  

modernizovat současné zastaralé zdroje o celkovém výkonu cca 75 tisíc MW. Navíc je nutné 

každý rok postavit kapacity na dalších 5 MW nových zdrojů, tedy za 10 let musí postavit cca 

50 GW nových zdrojů výroby elektrické energie. Strategickou íránskou firmou je státní holding 

MAPNA. 

Ministerstvo energetiky vítá zájem ČR, protože je velmi dobře informováno, že se v ČR vyrábí 

velmi kvalitní nové, vysoce efektivní technologie pro veškerou energetiku a za levnější ceny 

než jsou technologie německé, francouzské či japonské! 

Ihned nabídl českým firmám výstavbu 400 nových elektrorozvodných stanic (napětí: 63 kw, 

132 kw 230 kw 400 kw), když celková cena investice se odhaduje na 2 miliardy USD.. 

Dále potřebují modernizovat další zastaralé stávající zdroje výroby a přenosů elektrické 

energie! Doslova řekl: "Otevřete akreditivní linku na 2-3 miliardy dolarů, a dáme Vám ty 



projekty"!!! A dodal: "Spojíme Vás s íránskými firmami a budete mít společné projekty 

a společné produkty, můžete se podílet na modernizaci mnohých elektráren a rozvodných 

sítí“! Zdůraznil, že Írán je suchá země, která nemá dostatek vody a proto se i ptal na zkušenosti 

českých firem z výstavby obnovitelných zdrojů a zavlažovacích systémů. 

Ministerstvo energetiky rozhoduje i o financování projektů, například nyní řeší komu zadá 

výstavbu plynové elektrárny o výkonu 500 MW a ptal se, zda mohou čeští výrobci nabídnout  

plynové turbíny a parní turbíny pro kombinovaný cyklus s koeficenientem efektivnosti alespoň 

60 %. 

V Iránu připravují i výstavbu solárních a větrných elektráren, v současnosti se připravují první 

elektrárny o výkonu 50 MW (sluneční) a 100 MW (větrná) a mají na to připravené své finanční 

prostředky. Do deseti let chtějí zvednout výrobu el.energie ze solárních zdrojů o celkovém 

výkonu 12,25 GW. 

Írán je ve světě na 2. místě v těžbě plynu a na 3. v těžbě ropy. Výroba elektrické energie je 

především z plynu a mazutu! MAPNA je státní firma, která staví nové velké zdroje! MAPNA 

potřebuje moderní kotle, kabely, transformátory, řídící a  kontrolní systémy, rozvodné stanice, 

atd. a vše s tím spojené. Po GE a SIEMENS je MAPNA třetí největší firmou v této oblasti na 

světě! Pan Falahatian je ochoten zajistit jednání s MAPNOU!!!!  

Závěr: Jednání s panem náměstkem ministra a energetiky Íránu, panem Hushangem 

Falahatianem bylo velmi užitečné, věcné a bylo zřejmé, že pan Tavakoli má s ohledem na 

svého strýce - ministra energetiky Íránu za vlády šáha Rézy Páhlavího, značnou úctu a 

otevřené dveře!!! 

5.10.2016 10.00 - 12.30h 

Delegace ČSIOK se zúčastnila slavnostního otevření českého pavilonu na Teheránském 

výstavišti, a to za přítomnosti náměstka MPO, pana Eduarda Muřického a velvyslance ČR 

v Íránu, pana Svatopluka Čumby. Poté se delegasce ČSIOK rozdělila, v české expozici a v 

expozici ČSIOK zůstali pan Miloš Kužvart a Nikola Uksová a jednali s návštěvníky veletrhu – 

zájemci o české výrobky. Překlad katalogu ČSIOK do fársí se ukázalo jako velice vhodný krok, 

návštěvníci stánku České republiky se díky tomuto  katalogu rychle orientovali a dostávali 

další, oborově specifické materiály.  Jan Kavan a Zdeněk Zbytek jednali v  Teheránu s vládními 

činiteli a významnými státními i soukromými firmami. 

5.10.2016 - 13h-14.30 

Jan Kavan, Zdeněk Zbytek a Petr Pelikán navštívili 5.10.2016 od 13.00 do 14.30 hodin 

významný íránský holding TAMIN TRANSPORT AND CIVIL INVESTMENT Co., kde 

jednali s viceprezidentem, panem M. A. Vakili. Holding je vlastněný společností SOCIAL 

SECURITY INVESTMENT COMPANY se 71 tisíci zaměstnanci. Je to významný investiční 

fond čerpající prostředky ze sociálního pojištění téměř poloviny obyvatel Íránu (cca 40 mil. 

obyvatel), a fakticky pojišťovací kapitál investují prostřednictvím dceřiných společností 

holdingu do mnoha odvětví a projektu. 

Dceřiná společnost SABIR se zabývá již půlstoletí výstavbou velkých průmyslových staveb. 

Touto firmou bylo postaveno 10 největších iránských přehrad.  

Společnost KARUM se zabývá 50 let hydroenergetikou. 

Společnost ZAJIMA vyrábí čističky odpadních vod. 

Společnost IRAN SAZEH provozuje menší a luxusní hotely a zajišťuje občanskou vybavenost. 



Společnost PAR SAZEH se zabývá výstavbou malých a luxusních objektů v Teheránu. 

Společnost DORAL vyrábí hliníková okna, dveře a fasády. 

Společnost SULIRAN provozuje metalurgické kombináty. 

Společnost IRISL GROUP staví na jihu Íránu největší námořní přístav a zabývá se námořní 

logistikou. 170 lodí. 

Společnost NITC GROUP vlastní a provozuje 62 námořních tankerů. 

Společnost RAJA se zabývá železniční přepravou osob, převáží 65% iránského zboží. 

Společnost KARAJ URBAN ve spolupráci s magistrátem Teheránu se podílí na provozu metra.   

Společnost ABADAN je největším íránským kamiónovým dopravcem. 

Společnost ARVANDAN vyrábí hliníkové lodě, čluny a katamarány pro cca  300 pasažérů. 

Společnost IGI se zabývá inženýringem, vlastni a provozuje certifikační a zkušební laboratoře 

a laboratoře certifikace kvality. 

Společnost ABADGARAN patří k největším iránským cestovním kancelářím! 

Společnost TAMIN OIL obchoduje s akciemi na Teheránské burze! 

Do holdingu patří i REFAH banka, která má umístěno více než 10% akcií na teheránské burze. 

Mohou vystavovat i bankovní garance pro české firmy. A mají prý i výborné vztahy 

s Ministerstvem financí.  

Pan M. A. Vakili dále sdělil, ze mají eminentní zájem v největších íránských městech, počínaje 

Teheránem, investovat postupně až 500 milionů USD do moderní taxi služby a chtěli by 

provozovat taxislužbu právě na bázi českých automobilů značky Škoda, o než je v Íránu velký 

zájem! Mají proto zájem ve spolupráci se Škodou Mladá Boleslav vyvinout vlastní automobil 

- taxi pro hlavní město Teherán (14 mil. obyvatel), kdy podvozek, včetně motoru by dodávala 

Škoda a kabinu by jim vyráběla největší íránská automobilka a finální montáž by byla 

realizována v této automobilce v Teheránu! Odbyt mají zajištěn ve vlastních sítích taxislužeb! 

Kromě toho by takovéto česko-íránské taxíky rádi reexportovali do okolních třetích zemí! 

Rádi by při výstavbě významných objektů spolupracovali s významnými českými stavebními 

firmami! 

Dále nabídl účast českých stavebních firem na výstavbě magistrály Teherán sever a  

tunelu a na výstavbě projektu v centru Teheránu, kde vlastni v Jordánské ulici 3.000 m² 

stavebních pozemků, na kterých chtějí postavit moderní komerční a kancelářské centrum o 37 

podlažích a 7 podlažích podzemních garáží. 

Preferují zahraniční stavební firmu a investora či spoluinvestora ve spolupráci s dceřinou 

firmou SABIR. Podle jejich studie proveditelnosti projekt stojí cca 70 mil. USD. 

Rovněž připravují "přenesení" největší cementárny v zemi od hlavního města cca 100 km dále 

a to kvůli otázce životního prostředí. 

Mají zájem se Škodou Transportation vyrábět i vagóny metra! 

Tetco – připravuje výstavbu největší čističky odpadních vod pro Teherán! Potřebují moderní 

vysoce efektivní zdroje výroby elektrické energie a horké vody. 

Dále vlastní firmu SADR – těžební průmysl a metalurgický průmysl a největšího výrobce léků 

na bázi přírodních léčivých rostlin! 



Připravují také výstavbu dalších cementáren. 

Jsou vlastníky mobilní sítě a strojírenského závodu na různé malé výrobky. 

Závěr:  Holding TAMIN TRANSPORT AND CIVIL INVESTMENT Co. je  významným 

íránským stavebně-průmyslovým a obchodním holdingem a po bližším prozkoumaní jeho 

aktivit by mohl být možná  jedním ze strategických partnerů ČSIOK! 

 

5.10.2016  15.00 - 16.00h. 

Jan Kavan, Zdeněk Zbytek, Miloš Kužvart, Petr Pelikán a Karel Duba (Škoda Praha) se 

zúčastnili v delegaci náměstka ministra Eduarda Muřického jednání s prezidentem státního 

holdingu IDRO panem Mansourem Mo‘azamim. 

IDRO je strategickým státním holdingem, který v Íránu řídí, kontroluje a koordinuje : 

-petrochemii,  

-automobilový průmysl 

-přesné strojírenství, zejména odvětví obráběcích strojů  

- dopravu včetně železniční 

- textilní průmysl 

 

Jan Kavan vedení IDRO představil celou ČSIOK, důvod její založení a její cíle.  

Zdeněk Zbytek pak představil firmy sdružené v ČSIOK v sekci energetika a dopravní 

strojírenství a předal všem přítomným íránským představitelům nový katalog ČSIOK ve farsí !  

Karel Duba představil Škodu Praha. 

Jednání bylo vedeno ve velmi přátelském duchu. Za zajímavost stojí, že prezident IDRO pan 

Mansour Mo‘azami poté, co byli pánové Jan Kavan a Miloš Kužvart představeni jako exministři 

vlády ČR, okamžitě je začal oslovovat "Vaše excelence" a posadil je přímo do čela jednacího 

stolu!!!!  Obdobnou společenskou úctu k oběma exministrům jsme zaznamenali při všech 

dalších jednáních! Vůči Janu Kavanovi navíc umocněnou jeho funkcí předsedy VS OSN (2002-

2003), kdy se v době přijímání sankcí ze strany USA a EU proti Iránu, coby předseda VS OSN, 

kategoricky postavil proti zavedení sankcí vůči Iránu! 

Na závěr jednání byla oběma stranami potvrzena nutnost vytvoření pracovní skupiny – za 

českou stranu odpovídá Ing. Dudák z MPO. 

5.10.2016 16.00 - 16.30h 

Po skončení jednání s prezidentem IDRO pokračovalo ihned separátní jednání na IDRO od 

16.30 hodin s panem Mohammadem Rezou Rafatem – zodpovídajícím za obor energetiky 

IDRO, za účasti pana Imana Najafiho z POUYA EXPORT COMPANY. 

Pan Mohammad Reza Rafat je Energy Industries Development Director (ředitel odboru 

energetiky). Bylo nám sděleno, že Ministerstvo pro ropu a plyn již rozhodlo o podpisu nových 

smluv pro nová íránská těžební pole, když mezi těmito celkem 11 íránskými firmami, které 

mohou těžit ropu a být íránským partnerem i pro zahraniční partnery, je i IDRO! 



Sdělil, že zahraniční investor pro těžbu ropy či plynu však vždy musí mít svůj íránský protějšek. 

Jednotlivé projekty jsou v řádu stovek miliónů až miliard US dolarů investic. 

IDRO má velký zájem o spolupráci s Chemoprojektem na určitém projektu. Dle pana Imana 

Najafiho by se jednalo o tzv. EPC projekt. Íránská strana je připravena i k jejich financování 

nebo částečnému spolufinancování, je prý schopna i zajistit potřebné garance pro zahraniční 

investici, byla zmiňována částka cca 1,2 mld. US dolarů. K tomu dle pana M. R. Rafata chtějí 

také založit společný podnik. Dalším druhem navrhovaných projektů jsou tzv. EPC projekty. 

Íránci se několikrát dotazovali, jaké záruky by Chemoprojekt pro svoji účast na těchto 

projektech vyžadoval. Nová vládní strategie nedovoluje pouze dovážet zboží či služby. 

Dovozce komodit do Íránu musí mít místního partnera a do projektu přinést jisté finance. 

Například do nově postaveného závodu na kontrolní ventily vstoupila firma z Itálie. Pan M. R. 

Rafat je osobně odpovědný za oblast zahraniční spoluúčasti. Znovu byla vznesena otázka, jaká 

bude Chemoprojektem požadovaná záruka. Slíbili jsme mu, že ho spojíme s vedením 

Chemoprojektu. 

 

5.10.2016 19.00 - 21.00h 

Členové delegace byli pozváni na pracovní večeři prezidentem soukromého holdingu 

POUYA EXPORT MANAGEMENT HOLDING Co. panem Fereidunem ENTERAZI. 

Dr.  

Na pracovní večeři byli dále přítomni první zástupce předsedy představenstva pan Mir Djalal 

NOUR, ex ambasador Iránu v České republice pan Derikvand, a další členové vedení holdingu  

POUYA EXPORT MANAGEMENT HOLDING Co.  Holding má celkem 25 dceřiných 

společností. Spolupráce s českými firmami je zajímá především v těchto směrech: 

1. Cement, cementové stavební směsy- jejich firma  Atanur postavila v Iránu a v zahraničí 

padesát cementáren. 

2. Financování společných česko-íránských projektů, pojišťování a zabezpečování garancí za 

poskytované zahraniční úvěry.  

3. Projekty v oblasti petrochemie – průzkum, těžba  a zpracováni ropy, mají zájem o 

spolupráci s Chemoprojektem.  

4. IT technologie - IT bezpečnostní systémy bank, zabezpečení plateb, pojišťoven, 

elektronické  systémy účetnictví, řízení firemního zabezpečení, a pod. 

5. Export do Evropy mědi, pohonných hmot, sušených plodů, některých potravin. 

6. Kove glass - průmyslové i spotřebitelské sklo. 

Nabídli společný projekt v Kazachstánu, výstavbu cementárny za 300 mil. USD a nabízejí 

českým firmám spoluúčast. Mají zájem o pivovar na ovocná a nealkoholická piva. 

Závěr: Holdingová soukromá společnost POUYA EXPORT MANAGEMENT 

HOLDING Co. v čele s panem Fereidunem ENTERAZIM, může být pro ČSIOK rovněž  

jedním ze zajímavých íránských soukromých partnerů. 

6.10.2016 Čtvrtek 

6.10.2016 - 12.30 h – 13.00 hod. 



Jan Kavan, Zdeněk Zbytek, Miloš Kužvart a Petr Pelikán uskutečnili  pracovní jednání 

s vedením největší íránské automobilky – soukromé holdingové společnosti RIGAN 

KHODRO. Byli jsme informováni, že v Íránu jsou tři automobilky, z toho dvě státní, které řídí 

IDRO! Ročně se v Íránu vyrobí a prodá cca 1 milion osobních automobilů, když se tam v 

omezeném množství montují i některé čínské a jihokorejské značky. 

Převzali jsme katalog automobilů vyráběných firmou RIGAN KHODRO a zhlédli prezentační 

film. Katalog je přílohou této zprávy! 

Do roku 2006 se v holdingu montoval i automobil VW Polo, ale v důsledku embarga byla 

spolupráce s německým koncernem VW přerušena. V koncernu VW holding RIGAN 

KHODRO však jistě velmi dobře znají! V současnosti má holding RIGAN KHODRO tři 

výrobní linky ve třech závodech s celkovou výrobní kapacitou 400 tis. automobilů ročně a 

připravují další novou linku na dalších 100 tisíc automobilů!  Výroba motorů a převodovek je 

rovněž součástí holdingu, ročně vyrábí cca 300 tisíc motorů a převodovek a 100 tis. motorů do 

dalších licenčních značek. Holding má po celém Íránu okolo 300 svých servisních a 

opravárenských míst pro záruční i pozáruční servis, fakticky v každém okresu mají nejméně 

jedno servisní místo. Jsou zavedeny standarty certifikované ISO. 

 

Vedení holdingu RIGAN KHODRO požádalo Zdeňka Zbytka a Jana Kavana, zda by bylo 

možné sdělit vedení koncernu VW či vedení Škoda Auto, a.s., že mají EMINENTNÍ zájem 

zahájit jednání právě se Škodou Auto,a.s. o vzájemné spolupráci, vzhledem k tomu, se o to již 

dva roky bezúspěšně snaží! Zdůvodňovali to tím, že právě značka Škoda je z minulosti v Íránu 

stále velmi populární a i v současnosti sledují její úspěšný vývoj a prodej na světových trzích. 

A v kombinaci s výborným jménem - Czechoslovakia - Czech Republic by jistě získala velmi 

rychle slušný podíl na obrovském íránském trhu, který po ukončení embarga očekává hlad po 

kvalitních, avšak cenově dostupných, evropských automobilech! Zdeněk Zbytek íránskému 

vedení vysvětlil, ze Škoda Auto, a.s. je 100% vlastněna německým koncernem VW a rádi 

informaci vedení VW i Škoda Auto, a.s. předají, avšak pouze pokud k tomu budou oficiálně 

písemně vyzváni, například dopisem na adresu předsedy ČSIOK Jana Kavana a Zdeňka Zbytka. 

Zdeněk Zbytek rovněž Íránce informoval o velmi silném českém Svazu automobilového 

průmyslu (SAP) a konkrétně i o firmě BRISK Tábor a jejich zapalovacích svíčkách značky 

BRISK a doporučil Íráncům i navázání kontaktů s vedením SAP prostřednictvím majitele 

BRISK Tábor pana Mojmíra Čapku, s nímž bude jako jeho poradce 19.10. otevírat závod 

BRISK RUS v Togliatti v Rusku. Nabídka Zdeňka Zbytka byla přijata a byl požádán, aby 

prostřednictvím Mojmíra Čapky bylo vedení SAP informováno o velkém zájmu íránských 

automobilek o navázání přímých kontaktů a jednání o vzájemné spolupráci! 

 

6.10.2016 13.00  -14.00h 

Jednání v IDRO o spolupráci v dopravním strojírenství a petrochemii, kterého se zůčastnili Jan 

Kavan, Zdeněk Zbytek, Miloš Kužvart a Petr Pelikán. 

Íránská strana vyjádřila velký zájem o strategickou spolupráci především s firmou Škoda 

Transportation  Plzeň. Před 6 měsíci proběhlo jednání s představiteli Škoda Transportation na 

dopravní výstavě, zatím však šlo pouze o kontaktní setkání. Íránci mají velký zájem o elektrické 

lokomotivy Škoda, které považují za světovou značku a před embargem prý existovala dohoda, 

mezi firmou Škoda Transportation a Íránskými drahami. Tato jednání se bohužel přerušila 

z důvodu embarga a zahájením vysílání Rádio Svoboda proti Iránu z území ČR. Íránská strana 

má velký zájem  jednání obnovit se Škoda Transportation! Íránci mají zájem o příměstské 

dieselové soupravy a postupně budou přecházet z dieselových na elektrické soupravy! 



Meziměstskou železniční dopravu provozují státní železnice, příměstskou dopravu jednotlivá 

města a ministerstvo vnitra!  

Kromě toho byl schválen program pro rozvoj devíti největších měst a jejich moderní městskou 

a příměstskou dopravu, kombinací metra a povrchové kolejové dopravy, měly by zde být i 

tramvaje!  

Velký zájem je také o trolejbusy a autobusy na plynové motory závodu SOR Libchavy! IDRO 

již brzy vypíše výběrové řízení na dodávku 2000 vagónů metra. V Teheránu je 7 linek metra. 

Tramvaje je plánováno zavést v 9 největších městech Iránu. 

S dodávkami se hlásí konkurenti z celého světa (Japonsko, Čína, Jižní Korea, Německo, 

Španělsko, Francie), všechny tyto země již mají zastoupení v Teheránu!  

 

Závěr:  IDRO má zájem jednat s firmou Škoda Transportation o těchto dodávkách: 

- elektrické a dieselové lokomotivy pro íránské dráhy 

- příměstské vlaky 

- tramvaje 

- trolejbusy 

- autobusy na plyn 

Pro celkový projekt v oblasti kolejových vozidel je potřebná úvěrová zahraniční linka ve výši 

cca 1 miliardy USD! Země, která nabídne financování, projekt dostane! Íránci by rádi 

upřednostnili Škodu Transportation Plzeň. 

 

IDRO má zájem jednat i s Chemoprojektem o spolupráci v petrochemii a s podnikem Tatra 

Kopřivnice o společné výrobě nákladních automobilů TATRA. 

Vedení IDRO  doporučilo delegaci ČSIOK se sejít a navázat spolupráci s íránskou agenturou 

pro zahraniční financování a zejména s EXPORT GUARANTEE FUND OF IRAN - 

ekvivalent české pojišťovny EGAP, která garantuje zahraniční úvěry na státem garantované 

projekty, ale i kvalitní municipální a soukromé projekty. 

 

Jednání se zástupci společnosti  Roshd Sanat Niroo Co. (Niroo znamená power) panem 

Farshadem Nikooie a panem A. Partonia. 

Shánějí partnery pro výrobu elektromotorů pro výbušné prostředí.  

Odhadují rozsah trhu na 8 mil. USD/ročně. Z Iránského ministerstva ropného průmyslu a 

plynárenství získali údaj, že vláda počítá v příštích 10 letech s výměnou elektrických  motorů 

v tomto specifickém prostředí na všech úrovních  za celkem 90 milionů dolarů. 

 

 

7.10.2016 Pátek. 

7.10.2016 - 12.30 -14.00h. 

Jednání s představiteli významných státních a polostátních firem PALCO, ITCO a PADICO. 

Íránská strana představila strukturu státní společnosti PALCO (Pars Aviation Development 

Investment Co.), která v Íránu řídí výstavbu elektráren  (ITCO) a letecký průmysl 

(PADICO). 

 

Íránští představitelé informovali vedení ČSIOK, že mají eminentní zájem obnovit spolupráci s 

Českou republikou i v těchto dvou významných průmyslových odvětvích Íránu. Společnost 



PALCO má zájem navázat jednání jak s oběma českými výrobci letadel (Aero Vodochody a 

Let Kunovice) tak i s výrobci leteckých motorů a veškerých komponentů pro letectví, které se 

v České republice vyrábí. PALCO nese rovněž zodpovědnost za nákup a výrobu náhradních 

dílů pro letouny Boeing, Airbus a jejich opravy a to i pro všechny ostatní typy letounů, kterými 

Írán disponuje. 

Íránci mají zájem co nejdříve nakoupit 100 leteckých motorů TJ 100. Dále mají zájem o kvalitní 

podvozky pro letadla všech typů, ročně by měli zájem cca 1200 ks. Dále poptávají letecké brzdy 

a uhlíkové brzdy! V Íránu se vytváří nový systém letecké záchranné dopravy. Mají zájem o 

záchranářské helikoptéry s komplexním vybavením pro 52 nových vrtulníkových základen 

letecké záchranné služby a 16 vrtulníkových základen pro hasiče! Mají zájem o vše pro 

záchranáře. Dále potřebují leteckou aviatiku a elektroniku a lokátory do letadel i na letiště! 

Velmi rádi by navázali spolupráci s Aero Vodochody a Let Kunovice a oba závody by také 

chtěli navštívit. Měli by zájem o dva letouny L-610 z Kunovic. Kromě již uvedeného 

potřebují 350 motorů velkých výkonů do lodí, které se začínají v Íránu stavět. Dále nabízí 

českým firmám společnou výrobu v Íránu a pro Írán a pro okolní složitý 300 milionový trh, 

kam má Írán přímý přístup! 

 

Jsou rovněž připraveni zastupovat české firmy v těchto dvou oborech (výstavba elektráren a 

letecký průmysl) na íránském trhu a na trhu okolních zemí, ve kterých je pro evropské firmy  

situace velmi složitá! 

 

Společnost ITCO má zájem o spolupráci s českými firmami i v oblasti výstavby nových a 

modernizace stávajících zejména plynových elektráren. Téměř celý Irán je plynofikován a 

cena plynu je v Iránu velmi levná. Je zde zájem o spolupráci s českými firmami, které jsou 

schopné vyprojektovat a postavit na klíč především moderní plynové elektrárny velkých i 

malých výkonů (zajímají je bloky o výkonu 8-10 MW a kogenerační jednotky), které jsou 

vhodné pro ty regionu Íránu, kde je nevýhodné stavět vysokonapěťovou elektrickou přenosovou 

síť od velkých zdrojů výroby elektrické energie až ke spotřebitelům. 

 

Kromě již zmiňovaného mají zájem spolupracovat na modernizaci stávajících elektráren, 

z nichž většina pracuje rovněž na bázi spalování zemního plynu a mazutu. 

 

Dále hledají firmu, která umí repasovat turbíny. Irán musí repasovat cca 1800 turbín! Mají 

zájem o parní turbíny Škoda, plynové turbíny, generátory, systémy řízení, moderní kotle na 

plyn a mazut. Potřebují postavit 400 nových elektrorozvodných stanic! Maji zájem také o 

veškeré další technologie pro energetiku od technologií pro výrobu energie až po technologie 

pro přenos  energií v závodech a domácnostech! 

 

Pan ing. Jeganeh z odboru letectví se přeptal, zda můžeme poskytnout vysoce kvalitní ocel, 

kterou musí Irán dovážet z Německa za velké peníze.  

 

Poté Jan Kavan představil strukturu a cíle ČSIOK. Jan Kavan slíbil se přeptat v Poldi Kladno 

stran strojírenské oceli. Zdeněk Zbytek informoval íránskou stranu o českém leteckém 

průmyslu a o Asociaci českého leteckého průmyslu, která sdružuje prakticky veškeré české 

výrobce v tomto oboru. Zdeněk Zbytek rovněž informoval íránskou stranu o Konsorciu CZET, 

které sdružuje dvě desítky výrobců technologií pro energetiku a inženýringové firmy schopné 

projektování a výstavby moderních energetických zdrojů a to jak pro výrobu elektrické energie, 

tak i tepla. Jako příklad se zmínil o společnostech Škoda Praha, Invelt Plzeň, Enkom Brno, 

Thermonu Zastávka u Brna a o dalších členech Konsorcia CZET. 

 



Co se týče eventuálního zastupování českých firem na íránském trhu, Zdeněk Zbytek navrhl se 

nejprve podrobně seznámit o potřebách Iránu v těchto dvou odvětvích, které zastřešuje státní 

holding PALCO. Navrhl, aby se v týdnu mezi 28.11. a 2.12.2016 uskutečnila v Praze ČESKO 

- ÍRÁNSKÁ  KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V ENERGETICE A LETECKÉM 

PRŮMYSLU, AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU, včetně možnosti návštěvy Iránskými 

účastníky konference vybraných českých závodů a společností! Íránská strana s návrhem 

souhlasila a navrhla uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci mezi PADICO a ČSIOK v 

těchto dvou průmyslových oborech. Jan Kavan a Zdeněk Zbytek nabídku přijali s tím, že text 

Memoranda připraví do soboty odpoledne v anglickém jazyce! (MOU je v příloze). 

 

Dne 7. 10. 2016 proběhlo i jednání s panem Mashaallah Shahroudi za společnost Nar Afzar 
Samin  
Hlavní obor činnosti: Engineering and Procurement Company. 

Mají zájem proniknout na trh EU s kompresory a s motory pro výtahy. 

Exportují  již do některých zemí  EU, do USA, Brazílie a Kanady, 

Pro kompresory používají synchronní motory. 

V průběhu dvou měsíců budou mít značku CE . 

 

Další oblast aktivit pana Shahroudiho- netýká se jeho spolupráce s Čínskou firmou. ropa plyn 

v provincii South Pars. 

 

S Chemoprojektem chtějí kooperovat v oblasti EPCF projektů, kromě jiného exportovat CNG, 

LPG a LNG.  Také chtějí  vyrábět polymery. Je nutné založit joint venture. České firmy si musí 

zajistit financování. 

Minulá vláda zahájila  v této provincii příliš  velké množství projektů pro těžbu plynu a ropy. 

Potřebují je dotáhnout do konce. 

Nabízejí společný zisk – dělení zisku  50 x 50. Podíl na zisku zahraničního investora bude ve 

formě např. CNG a LNG pro export. 

 

Tvrdil, že pro ropné a olejářské projekty s objemy cca 800 mil USD si jeho firma  Nar Afzar 
Samin  
dělá  „Feasibility study“. 

 

 

 

 

 

 

8.10. Sobota: 



 

09.15-10.45  

Jan Kavan, Zdeněk Zbytek a Petr Pelikán se zúčastnili po třetí během tří dnů jednání 

s Viceprezidentem IDRO panem Dr. DARILI, když jednání byl opět přítomen pan 

Mohammad Reza Rafat. Zájem pana Dariliho byl nejvíce soustředěn na eventuální spolupráci 

se ŠKODOU Transportation Plzeň. Sdělil, že v devadesátých letech Škodu Plzeň několikrát 

navštívil, jednal i s panem Soudkem a byli velmi blízko dohodě o strategické spolupráci. 

Embargo však zamezilo dalším jednáním. Panem Kavanem bylo sděleno, že jsme dostali 

nabídku na výstavbu jedné z osmi rafinérií. Na to mu bylo sděleno, že všech osm rafinérií již 

bylo přiděleno významným zahraničním investorům v tomto oboru a začínají projekční práce a 

výstavba. Sdělili, že ale nabídnou Chemoprojektu jiné projekty týkající se výstavby či 

modernizace rafinérií. 

Dr. DARILI sdělil, že je třeba jednotlivé projekty pečlivě posoudit a navrhl vytvořit společnou 

pracovní skupinu ze specialistů IDRO a ČSIOK, která by analyzovala a vypracovávala 

jednotlivé projekty s ohledem na zájmy a možnosti íránské strany, tak i české strany. Dále 

zdůraznil, že je potřeba pro každý projekt zajistit společné  financování a české firmy musí 

počítat s tím, že ze strany íránské vlády je vůči zahraničním firmám požadavek, aby se  v Iránu 

vyrábělo okolo 50 % jednotlivých komponentů finálních výrobků určených pro íránský trh. 

Návrh vytvořit společnou pracovní skupinu byl českou stranou přijat! 

 

11.00-12.00  

Jan Kavan, Zdeněk Zbytek a Petr Pelikán se zúčastnili jednání v jedné z největších íránských 

státních bank- Exim Bank of Iran, kterou na jednání  zastupovali Rahim FARAMARZI, Nahid 

LOFTI a Hamidreza MABOUDI. Představitelé Exim Bank of Iran informovali českou delegaci 

o zaměření banky především na exportní a importní projekty spojené se zahraničními firmami. 

Sdělili, že jsou i v kontaktu s ČEB a s ČSOB. Konkrétní dohody o spolupráci však ještě 

podepsány nebyly. Běžně financují projekty v desítkách a stovkách milionů USD. Se zájmem 

si vyslechli od Jana Kavana a Zdeňka Zbytka zaměření ČSIOK a stručné představení 

nejvýznamnějších českých výrobců technologií pro energetiku a dopravu a převzali si katalog 

ČSIOK. Rovněž projevili zájem se zúčastnit Česko-Iránské konference, urychlit jednání 

s EGAP/ a ČEB a uzavřít s nimi příslušné smlouvy. Sdělili, že by se rádi podíleli na financování 

česko-íránských projektů, zejména pak projektů v v energetice a v dopravním strojírenství. 

Janem Kavanem a Zdeňkem Zbytkem bylo sděleno, že budou informovat vedení ČSIOK a ČEB 

o zájmu Exim Bank of Iran spolupracovat s českými bankami a firmami. 
 

13.00-14.00 

Jan Kavan, Zdeněk Zbytek a Petr Pelikán se zúčastnili jednání s prezidentem Export 

Guarantee Fund of Iran (íránský EGAP) panem Seydem Kamalem Seydem Ali.  Prezident 

Export Guarantee Fund of Iran sdělil, že z minulosti zná velmi dobře Československo, že 

pracoval patnáct let jako 1.Viceguvernér Státní banky Iránu a nyní již více než deset let řídí 

Export Guarantee Fund of Iran. Sdělil, že v období embarga jím řízená státní pojištovací 

instituce pojistila úvěry za více než 200 miliard USD,  a kromě úvěrů ve výši cca 4 miliard 

USD Export Guarantee Fund of Iran nemá se splácením pojištěných úvěrů  problémy !!! Pan 

Seydem Kamalem Seydem Ali rovněž sdělil,  že v případě dobrých česko-íránských projektů 

je Export Guarantee Fund of Iran připravena pojišťovat i úvěry bank, které nebudou pojištěny 

EGAP. Přijal pozvání na česko-íránskou ekonomickou konferenci. 



 

16.00-18.00 

Jan Kavan, Zdeněk Zbytek a Petr Pelikán v sídle společnosti PADICO dokončili vypracování 

textu Memoranda a Jan Kavan text přeložil do anglického jazyka. 

V 18 hodin bylo Memorandum (v příloze) podepsáno předsedou představenstva ČSIOK panem 

Janem KAVANEM a Dr. Seyed Hamid ADABI- Managing Director PADICO (Pars Aviation 

Development Investment Co.). 

 

Jednání dne 8.10. 2016. 

Jednání Miloše Kužvarta na Shahid Beheshti University Teherán s náměstkem ministryně 

životního prostředí paní  Ebtekar panem Liaghati a přednáška pro vedení Environmental 

Sciences Research Institute (ESRI) na téma: Trvale udržitelná energetika – řešení pro 21. 

Století“ (v angličtině). 

Vše zajišťoval  profesor Mohammad Yazdi, bývalý náměstek z íránského ministerstva 

životního prostředí - katedra geologie. 

Přítomni: 

Professor Fariborz Masoudi, zástupce vedoucího Fakulty životního prostředí věd 

Profesor Taghi Razavian, profesor městské geografie, 

Profesor Hadi Veisi, Environmental Sciences Research Institut. 

Nejdůležitějším výstupem je díky jednání s náměstkem ministryně životního prostředí paní 

Ebtekar (dne 8. 10. 2016  se teprve vracela z návštěvy Spolkové republiky Německo) pozvání 

naší komory k poradenství pro loni založený íránský „Státní fond životního prostředí 

(Iran National Environment Fund - IRNEF). Prozatím všechny příjmy z ekologických 

poplatků jsou v Iránu příjmy municipalit. Jeho ředitel si uvědomuje nutnost změny strategie, 

ale neví jak. Příkladem může být právě Český fond životního prostředí. 

Proběhlo i jednání s děkanem Environmetal Sciences Research institute panem Houman 

Liaghati, PhD.,který je zároveň náměstkem ministryně a ředitelem nově založeného fondu 

životního prostředí. 

Předsedkyní generálního shromáždění Fondu je ministryně ŽP paní Ebtekar (stejná řídící 

struktura jako u našeho SFŽP, ale v operační úrovni tápou…) 

Zatím hledají mechanismy, jak naplnit své cíle. Prioritou je změnit přerozdělovací mechanismy. 

Přímo požádali Českou stranu o zprostředkování pozvání do ČR – výměna zkušeností s naším 

Státním fondem životního prostředí (založen před 25 lety) 

Výkonný  ředitel Iránského fondu má zájem i o konkrétní technologie z České republiky (ČOV, 

spalovny odpadů, odstraňování starých ekologických zátěží z petrochemického průmyslu). 

Podpisem Memoranda 8.10. v 18.00 hod. byl pracovní program delegace ČSIOK ukončen, 

a po večeři 8.10. delegace odjela na letiště Teherán, odkud v noci odletěla do Moskvy a 

ráno z Moskvy do Prahy. 

 

 



 

Celkový závěr: 

Vedení ČSIOK hodnotí, že se v Iránské islámské republice při všech jednáních setkali 

s velkým zájmem o spolupráci s Českou republikou. Iránská ekonomika je centrálně 

řízená íránskou vládou a v hlavních průmyslových oborech mají rozhodující vliv státní 

holdingy, které jednak řídí konkrétní státní výrobní závody a kromě toho koordinují i 

dovoz zahraničních technologií a materiálů, udělují licence a certifikáty pro domácí i 

zahraniční výrobce. Stejně tak kontrolují export íránských surovin a materiálů. Bez 

souhlasu jednotlivých íránských ministerstev není podnikání v petrochemii, energetice, v 

dopravním strojírenství, v  letectví  a dalších průmyslových odvětvích možné!  

Iránci vnímají Českou republiku jako vyspělou strojírenskou zemi, s vysokou kvalitou 

strojírenských výrobků, srovnatelnou s kvalitou německých strojírenských výrobků, 

avšak s nižší cenou než jsou německé ceny. V Iránu má z minulosti Československo velmi 

dobré jméno a nejvíce známá je v Iránu česká značka ŠKODA! 

Zásadním problémem pro rozvoj česko-íránských ekonomických vztahů je zdlouhavý, 

komplikovaný, pro Iránce často i ponižující byrokratický způsob vyřizování žádostí o víza 

do ČR a doba na jejich  vydávání, která dosud trvala i několik měsíců.   

Ti podnikatelé a činitelé Iránu, kteří do ČR v posledním období přiletěli  unisono  tvrdili, 

že podstatně jednodušší a rychlejší bylo vyřízení schengenských víz na ambasádě  

Slovenské republiky, a především na ZÚ Spolkové republiky Německo, než na ambasádě 

ČR. 

Nový chargé d‘affaires ČR v Teheránu pan Svatopluk ČUMBA přislíbil odstranit ty 

byrokratické bariéry na konzulárním úřadě ZÚ ČR v Teheránu, které jsou v jeho 

kompetenci. Zásadní otázky udělování víz však nejsou v kompetenci pracovníků české 

ambasády v Teheránu, ale je nezbytné je řešit na Ministerstvu zahraničních věcí a 

Ministerstvu vnitra ČR. 

Informační zprávu zpracovali:  

 

Ing. Zdeněk Zbytek                                 Jan Kavan               RNDr. Miloš Kužvart  

V Praze 14.10. 2016  

 


