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lavní náplní práce vaší komory je svým 
způsobem reprezentovat Česko na Blízkém 
východě. Vidíte to taky tak?

Smyslem naší práce je pomoc českým firmám při 
vstupu na místní trh. M že to znít jako klišé, ale za 
osm let existence naší obchodní komory a 1  let mého 
osobního p sobení v Emirátech stále více vnímám 
znalost místního prostředí jako absolutní prioritu, 

n a way, the brunt of the work your council does is 
representing Czechia in the iddle East. Do you see 
it the same way?

Essentially, our work is about helping Czech companies 
enter the local market. It may sound cliché, but, over 
the eight years that our council has been around 
and the 1  years that I have been working in the 
Emirates, I see knowledge of the local environment 

Spojené arabské emiráty, potažmo celý region lízkého východu, se zdají být stále atraktivnější 
pro české firmy. Jak se tady ale vlastně podniká? Také o tom jsme hovořili s Pavlem Foubíkem, 

prezidentem Czech usiness Council ubai and Northern Emirates (C C).

The United Arab Emirates, or rather the entire Middle East region, seems to be 
increasingly more attractive for Czech companies. ut how does business work over there? 

We spoke about that and more with Pavel Foubík, president of the Czech usiness 
Council ubai and Northern Emirates (C C).

H I

Pavel Foubík
 b n su tad  omáhá sm

A smile goes a long way here when it comes to business

a E P   v Dubaji, vlevo nám stek ministra obrany Daniel Bla kovec. / 
At the  Dubai E P , Deputy Minister of Defense Daniel Bla kovec on the left.
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základní stavební kámen prosperujícího 
dlouhodobého obchodu ve Spojených 
arabských emirátech, potažmo v celé 
oblasti zemí Středního východu a severní 
Afriky. Snažíme se každému vyhovět 
a podělit se o naše místní zkušenosti. 
A jak jsme úspěšní, na to by bylo dobré 
se zeptat našich člen  nebo firem, které 
měly při zakládání zdejšího zastoupení 

s C C zkušenost. Fakt, že zde přitom svým 
zp sobem reprezentujeme Česko, z toho 
vyplývá. I díky principu, že tu každá země 
má jen jednu obchodní komoru, kterou 
registruje stát na základě doporučení 
ambasády a  ubajské obchodní komory. 
To jste tady pak velká šarže – vlastně 
hned po velvyslanci, obchodním radovi 
a konzulovi je prezident C C pro místní 
vládu nejd ležitějším partnerem.

Spolupracujete nějak těsněji s českým 
velvyslanectvím a místním zastoupením 
Czech rade?
Ano, z podstaty věci ani nem žeme jinak. 
Místní autority to berou velmi vážně. Když 
jsme tu někdy v roce 2014 organizovali 
první velkou akci C C, první otázka 
kohosi z  ubajské obchodní komory se 
netýkala programu, ale toho, jestli přijde 
velvyslanec. Tehdy jsem pochopil, že 
bez úzkých vztah  s ambasádou v Abú 

habí se dopředu nepohneme. Počáteční 
navazování spolupráce přitom nebylo 
jednoduché. V bec jsem netušil, jaká míra 
závisti a neschopnosti mě zasáhne – 
a teď mluvím o celé státní správě. 
Naštěstí máme v C C pana doktora 
Hejtmánka, který jako matador a znalec 
poměr  státní správy tyto věci narovnal 
a posunul spolupráci s velvyslanectvím 
tam, kde je nyní. S CzechTrade to bylo 
v podstatě jako přes kopírák. Modré 
nebe a slunečno v našich vztazích trvá 
od roku 201 , respektive od odchodu 
pana doktora Míška, ředitele dubajské 
kanceláře CzechTrade, který progresi 
C C zcela negoval. ylo to tragické  
I v tomto případě nám pomohl pan doktor 
Hejtmánek, od té doby i s CzechTrade 
kooperujeme v duchu hesla Proč si 

as an absolute priority, a cornerstone of 
running a successful business long-term 
in the United Arab Emirates and even the 
whole Middle East and Northern Africa 
regions. We try to meet everyone's needs 
and share our local expertise. And as to 
the level of our success, you might ask 
our members or the companies that 
have had dealings with the C C when 
entering the local market. The fact that we 
represent Czechia locally in a sense is kind 
of implied in what we do. And it is also 
due to the paradigm that each country 
has one chamber of commerce here, 
which is registered by the state based 
on a recommendation from the embassy 
and the ubai Chamber of Commerce. 
That makes you a big deal here  following 
the ambassador, councilman for trade, 
and consul, the C C president is the 
most important partner for the local 
government.

Do you work closely with the Czech 
embassy and the local Czech rade branch?
Yes, there is no way around it, essentially. 
The local authorities take it very seriously. 
When we were organizing C C's first 
big event here sometime in 2014, the 
first question I got from somebody in the 

ubai Chamber of Commerce was not 
what the program will be but whether 
the ambassador is coming. That is when 
I understood that we will make no headway 
if we do not have close relations with the 
embassy in Abu habi. The first steps of 
setting up our cooperation were far from 
easy, though. I had no idea the level of envy 
and incompetence I would face, and I mean 
the state administration as a whole. We are 

fortunate enough to have r. Hejtmánek 
with us at the C C, however, who is 
a veteran and a fount of knowledge when 
it comes to all things state administration. 
He helped us straighten things out and 
move our cooperation with the embassy 
to where it is now. It was pretty much an 
identical situation with CzechTrade. It has 

CV BOX
Pavel Foubík je podnikatel 
a prezident obchodní 
komory C C, která je 
d ležitým partnerem pro 
české firmy, ež děla í 
byznys v oblasti lízkého 
a St edního východu.
 ystudoval práva na 

Univerzitě arlově 
v Praze.
Se spolužákem z vysoké 

koly založil rmu na 
výrobu pracovních 
oděv  rudra a tuto 
společnost pomohl 
dovést až na trhy na 
St edním a  álném 
východě.
  Česku se podílel 

na vzniku řady start-
-up  a významných 
obchodních projekt .

Pavel oubík is 
a businessman and 
president of the C C 
chamber of commerce,
which is a strategic partner 
for zech companies that 
do business in the Middle 
ast.
He graduated in law 

from Charles University 
Prague.
Together with a college 

classmate, he started 
rudra, a workwear 

manufacturing business,
which he managed to 
e pand all the way out 
to the markets in the 
Middle ast.
 n Czechia, he took part 

in the establishment of 
various start-ups and 
major business projects.

Smyslem naší práce je 
pomoc českým rmám 
p i vstupu na m stn  trh.

ssentially, our work 
is about helping zech 
companies enter the 
local market.
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konkurovat, když m žeme spolupracovat . 
Cítím, že nás obě instituce respektují 
za to, čeho jsme svou prací v regionu 
dosáhli. A my zase velmi oce ujeme je. 
Kruh spolupráce komora – CzechTrade – 
ambasáda je uzavřen a budiž inspirací 
všem. A kdyby se někdo chtěl zeptat na 
recept, je to opravdu jednoduché. Prostě 
jsme se dohodli, že budeme dělat vše 
stran podpory českého obchodu a firem 
společně. aslechl jsem, že v jiných zemích 
to takhle v bec nefunguje. To musí být 
hrozné.

Pokud jde o podnikání a životní styl, 
v čem je Dubaj resp. Emiráty  odlišná od 
ostatních zemí Perského zálivu?
Je to podobné. Nechci se nikoho dotknout, 
a tak jenom řeknu, že některé země jsou 
o nějaký ten rok napřed, a jiné pozadu. 
To je jediný rozdíl, respektive vše z toho 
vyplývá. I když rozdíl je cítit i v tom, jak 
a od koho si která země tohoto regionu 
historicky nechala poradit. Když tu 
žijete, poznáte, kde radili ritové, kde 
Američané a kde nikdo. A samozřejmě je tu 
i náboženské hledisko. Podle náboženské 
tolerance poznáte, které země se otevřely 
ostatnímu světu dříve, které později 
a které skoro v bec.

Co je klíčové pro to, aby si Arab řekl  Ano, 
s tímhle člověkem chci dělat byznys?
Myslím, že to není slovo. Podle mě je to 
úsměv. Sympatie. Něco, co nenapíšete ani 
nenakreslíte. Ale to neznamená, že když 
tohle všechno proběhne, ten člověk s vámi 
obchod skutečně udělá.

Jakých chyb se čeští podnikatelé, 
respektive investoři, nejčastěji dopouštějí 
při jednáních s arabskými partnery?
Těch chyb je celá řada a je neuvěřitelné, 
jak se donekonečna opakují. a prvé je 
to absolutní podcenění situace. Ti lidé si 
něco přečetli, někdo jim něco namluvil 

only been sunshine and rainbows in terms 
of our relations since 201 , or rather since 
the time that r. Míšek, the director of the 

ubai CzechTrade office, left, as he was 
working against any kind of progression 
of the C C. It was tragic  r. Hejtmánek 
helped us here once again, and we have 
been working with CzechTrade ever since 
in the spirit of why compete when we 
can collaborate . I feel that both of these 
institutions respect us for what we have 

achieved in the region. And we value their 
work very highly. The council-CzechTrade-
embassy circle of cooperation is closed 
and let it be an inspiration to all. And if 
somebody wants to find out how it's done, 
there isn't much to it. We all simply 
agreed to do everything within our power 
to jointly help support Czech trade and 
businesses. I heard that it does not work 
like this in other countries at all. That must 
be horrible.

As far as lifestyle and running a business 
is concerned, how does Dubai or the 
Emirates  di er from other countries 
around the Persian ulf?
It is quite similar. I do not want to step 
on any toes, so let me just say that some 
countries are a bit ahead, while others are 
a bit behind. That is the only difference, or 
rather, everything else stems from that. 
Although, there is one more thing – the 
differences are quite noticeable based 
on who the given country took advice 
from historically and how. When you live 
here, you can see clearly where there 
were ritish advisors, where there were 
American ones, and where none at all. Of 
course, there is the religious aspect as 
well. ased on religious tolerance, you can 
also tell which countries opened up to the 
rest of the world sooner, which ones later, 
and which ones barely at all.

 M E
zech usiness ouncil 
ubai and Northern 
mirates ( ) byla 

založena 29. května 201  
v  uba i za podpory 
Velvyslanectví  v S  
a proe portní agentury 
zechTrade.
edná se o asociaci českých 
podnikatel  aktivně 
p sobících v S , která e 
plnohodnotným členem 

uba ské hospodá ské 
komory.
ílem  e vytvo it 

platformu a zázemí pro 
setkávání ne en českých 
podnik , které už sou 
v  uba i aktivní, ale také 
vybudovat podmínky 
firmám, které o vstupu na 
místní trh teprve uvažu í.

 tak aktivně p ispívá 
k rozvo i vzá emných 
česko-emirátských 
obchodních, kulturních 
a ekonomických vztah  
a  í í renomé  a  e ích 
e portér  v regionu.
V současné době komora 
slaví 8. výročí své e istence 
a p i té p íležitosti 
registru e svého 600. člena.
Více informaci na dete na 
www.cbcdubai.cz.

omentáln  je na 
stole celá ada návrh  
zákon , které dost 
zm n  charakter 
ekonomického prost ed  
této zem .

There is a lot of 
legislation being 
negotiated right now 
that will signi cantly 
change the economic 
environment in the 
country.
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a oni si myslí, že vědí, do čeho jdou. Obecně je velkou 
chybou myslet si, že všechno p jde tak rychle jako 
v Evropě. Je třeba vynásobit své časové očekávání třemi, 
a někdy i vyšším číslem – podle toho, jak je projekt 
složitý. Největší problém je, že v těchto zemích všechno 
funguje jinak, než jak se to na první pohled tváří. Každý, 
kdo zde pracuje více než tři roky, vám to potvrdí. říve 
jsem se snažil fi rmám takto radit hned na začátku, ale 
zjistil jsem, že spoustu informací mi lidé prostě nevěří. 
Třeba si myslí – přeci není možné, aby v zemi, která má 
všude minimálně pět pruh  dálnic a blyští se zlatem, 
byly věci tak složité, tak odlišné  Teď už to dělám jinak. 
Když o mých radách někdo pochybuje, nechám ho jít 
se slovy  Třeba se ještě uvidíme  Většinou je do dvou 
měsíc  zpět a pak už m žeme skutečně začít pracovat 
na budování jeho byznysu tak, aby to mělo hlavu a patu. 
Když to shrnu, v této zemi více než kdekoliv jinde 
potřebujete někoho, komu věříte a kdo to tady zná. ada 
fi rem si zpočátku říká, že to nějak spytlíkuje , a pak se 
nestačí divit.

V jakých odvětvích se zde v Dubaji respektive SAE  
české fi rmy nejvíc angažují? Vidíte nějaké nevyužité 
možnosti, kde by se mohly české fi rmy dobře uplatnit, 
ale zatím se tak nestalo?
Máme kosmonauta Remka, takže m žeme i do vesmíru. 
Čímž chci říct, že jsme šikovný národ chytrých lidí 
a že není odvětví, ve kterém bychom se zde nemohli 
angažovat.

What will convince an Arab to say, es,  want to do 
business with this person ?
I do not think it's something you say. It is a smile. 
A connection. Something you cannot put down on 
a piece of paper. ut even if all of that does happen, it 
doesn't mean that the person will actually end up doing 
business with you.

What kinds of mistakes do Czech businessmen or 
investors make the most when it comes to negotiations 
with their Arab partners?
There are plenty of such mistakes, and just how 
often they are repeated is mind-boggling. First, it is 
underestimating the situation entirely. Those kinds of 
people may have read something or somebody put an 
idea in their head, and they feel like they know what 
they are doing and getting into. In general, a major 
mistake is thinking that everything will go just as 
quickly as it does in Europe. You should multiply your 
timeline expectations by three, sometimes even more, 
depending on the complexity of the project. The biggest 
issue is, though, that everything works diff erently in 
this country than it may seem at fi rst. Anyone who 
has been working here for more than three years will 
concur. I used to try and advise companies about this 
right from the get-go, but I found out that people just 
do not believe a lot of the information I give them. They 
felt that it was simply impossible for things to be that 
diff erent in a country that is permeated by the glitter 

Mimo jin  s velvyslancem  v SAE Ji ím Slavíkem a Markem 
Svobodou z M   p i zahájení . B  Gala Business 
Session. / ith zech Ambassador to UAE Ji í Slavík and 
Marek Svoboda from MFA , among others, at the opening 
of the th B  Gala Business Session.
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of gold and crisscrossed by highways of 
no less than fi ve lanes. Now, I do things 
diff erently. When somebody doubts my 
advice, I let them go, saying, Maybe we'll 
see each other again . Most of the time, 
they are back within two months, and then 
we can actually start working on building 
their business in a way that makes sense. 
To sum up, in this country, more so than 
anywhere else, you need somebody you 
can trust and who knows the place well. 
When they are just starting out, a lot of 
companies think that they can just kind of 
patch things up as they go, only to be later 
taken by surprise. 

What fi elds do Czech companies venture 
into the most here in Dubai or the UAE ? 
And do you see any unfulfi lled potential in 
fi elds where Czech companies could apply 
themselves but have not done so as of yet?
We have our own astronaut, Remek, so 
we can go to space and beyond. Which is 
to say that we are a skilled nation full of 
smart people, so there is not a single fi eld 
we could not apply ourselves in.

What should a Czech company get 
straight before coming to the UAE to do 
business?
First of all, it should specifi cally set out 
what exactly it will be doing. Second, 
it has to research the competition in 
its fi eld. And third, it is essential that it 
prepares an extremely detailed budget 
plan for the establishment and operations 
of the business as well as all the 
expenses that go with that, for at least 
one year into the future. Furthermore, 
the representatives of the company 
should study the existing laws diligently, 

especially the tax legislation, and fi nd 
out the next legislative steps that the 
local government plans to take. There is 
a lot of legislation being negotiated right 
now that will signifi cantly change the 
economic environment in the country. 

E C NCI
zech usiness ouncil 
ubai and Northern 
mirates ( ) was 

established on May 29, 
201 , in ubai with the 
support of the zech 
mbassy to the  and 

the zechTrade e port 
promotion agency. 
t is an association of 
zech businessmen who 

are active in the  and is 
a full member of the ubai 
hamber of ommerce.

The  aims to 
create a platform and 
a supportive environment 
for the meeting of zech 
companies active in ubai 
while also cultivating 
favorable conditions 
for companies that are 
considering entering the 
market.
Through its activities, the 

 is helping develop 
bilateral zech- mirati 
trade, cultural, and 
economic relations and 
promote the image of 
zechia and its e porters 

in the region.
The chamber is celebrating 
the 8th anniversary of 
its establishment and 
has registered its 600th 
member to commemorate 
the occasion.
More information can be 
found at www.cbcdubai.cz

Co by si měla česká fi rma ujasnit, než 
vyjede do SAE dělat byznys?

a prvé by si měla zcela konkrétně 
stanovit, co bude dělat. a druhé zjistit, 
jaká je v daném odvětví konkurence. A za 
třetí naprosto detailně si rozpracovat 
rozpočet založení a provozu fi rmy 
a veškerých náklad , které jsou s tím 
spojené, to vše aspo  na jeden rok. 

ále by si zástupci dané fi rmy měli 
pečlivě nastudovat existující zákony, 
zejména da ové, a zjistit, co zdejší vláda 
v legislativní oblasti chystá. Momentálně 
je totiž na stole celá řada návrh  zákon , 
které dost změní charakter ekonomického 
prostředí této země. A to jsou jen ty 
základní věci. Ale vašim čtenář m, 
respektive zástupc m fi rem, které by měly 
zájem zde podnikat, nabízím jinou otázku  
Když po třech letech přijdete o všechny 
peníze, které jste zde investovali, položí vás 
to, nebo p jdete dál? Tohle je podle mého 
názoru klíčový dotaz.

Pokud jde o byznys, jakou vlastně máme 
my, Češi, v Dubaji a Emirátech vůbec 
pověst?

In general, a major 
mistake is thinking that 
everything will go just 
as uickly as it does in 

urope.

Pát ch narozenin B  se v roce  mj. z častnil 
i velvyslanec  v SAE Ji í Slavík (vpravo). / ne of 

the guests at the B s  fth anniversary in  as 
zech Ambassador to UAE Ji í Slavík (right).
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Místní o nás zase tolik nevědí, a tak jsou zvědaví 
a ptají se. Když pak zjistí, že máme Prahu, lázně 
a další zajímavosti, sednou do letadla, dorazí do Česka 
a začnou si to užívat. Ale pokud jde o byznys, když 

jim něco neukážete a nepředstavíte, nic o tom nevědí. 
Když jsem v roce 2014 provázel jednoho vysokého 
představitele ubajské obchodní komory Prahou, byl 
jsem překvapen, jak on je překvapen, jak vyspělou 
architekturu tu máme, jak dokonalou infrastrukturu  
Co vám budu povídat, byl jsem zase jednou na svou 
zemi opravdu hrdý. Líbilo se mu tady tak moc, že 
napřesrok se v Praze konalo první velké Česko-
emirátské obchodní fórum, na jehož přípravě se C C 
výraznou měrou podílela.  

And those are just the basics. ut allow me to pose 
a different question to your readers, or rather the 
representatives of companies who might like to do 
business here  If you were to lose all the money you 
invested here three years down the line, would it 
flatline you, or could you keep going? I feel that this is 
the key question.

As far as business goes, what kind of a reputation do 
we, the Czechs, have in Dubai and the Emirates in 
general ?
The locals do not really know that much about us, so they 
are curious and tend to ask a lot of questions. When they 
find out that we have spas, Prague, and other interesting 
things, they get on a plane, come to Czechia, and start 
having a great time. ut in terms of business, if you 
don't show them something and introduce them to it, 
they have no idea. In 2014, when I was showing one high 
official from the ubai chamber around Prague, I was 
surprised at just how surprised he was by the advanced 
level of architecture that we have, how perfect our 
infrastructure is  What can I say, I was once again very 
proud of my country. He liked it here so much that a year 
later, we had the first major Czech-Emirati trade forum, 
which C C played a significant part in organizing.  

inzerce

stn  o nás zase tolik nev d , 
a tak se ptaj . dyž pak zjist , 
že máme rahu, lázn  a dalš  
zaj mavosti, doraz  do eska 
a začnou si to už vat.
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