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Srbsko má výhodnou 

geografickou pozici a 

díky stávající i nově 

budované dopravní 

infrastruktuře je v 

dosažitelné dopravní 

vzdálenosti i s ohledem 

na přepravu čerstvých 

potravin. Většina 

přepravy mezi Českou 

republikou a Srbskem 

probíhá silniční 

dopravou.

Přednost 

geografické 

pozice



SPEDIČNÍ A DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI:
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Název společnosti: web:

Milšped www.milsped.rs

Nelt www.nelt.com

Boss Trade www.bosstrade-loznica.ls.rs 

Transportšped doo

Beograd
www.transportsped.co.rs

ProTeam www.tproteam.com

DB Schenker doo
https://www.dbschenker.com/rs-en/about/about-db-

schenker

Panšped www.pansped.rs

Agentplus www.agentplus-group.com/sr/

Adam Šped www.adamsped.com/

Cargo-partner doo

Beograd

https://www.cargo-partner.com/sr/meta-

navigation/kontakt/Southern-Europe/Serbia

EC-logistics Serbia

doo
www.ec-logistics.rs/

Gebruder Weiss https://www.gw-world.com/rs/

http://pansped.rs/
http://www.nelt.com/
http://www.bosstrade-loznica.ls.rs/
http://www.transportsped.co.rs/
http://www.tproteam.com/
https://www.dbschenker.com/rs-en/about/about-db-schenker
http://www.agentplus-group.com/sr/
http://www.adamsped.com/
https://www.cargo-partner.com/sr/meta-navigation/kontakt/Southern-Europe/Serbia
http://www.ec-logistics.rs/
https://www.gw-world.com/rs/


SPEDIČNÍ A DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI:
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Název společnosti: web:

Kuehne-Nagel rs.kuehne-nagel.com

Dadi Šped doo Vranje https://poslovniimeniksrbije.rs/dadi-sped-doo-vranje/

Ivašped Subotica https://www.ivasped.rs/

Multimodal doo http://www.multimodal.rs/index_s.html

Translog sistem doo https://www.translogsistem.co.rs/

Transfera https://transfera.com/

DHL https://www.dhl.com/rs-sr/home.html

Centrosinergija http://www.centrosinergija.rs/pocetna.57.html

Tehnocoop https://tehnocoop.co.rs/

Motus doo http://www.motus.co.rs/

Z českých přepravců specializujících se ne 

SRBSKO  - například ČSAD Uherské Hradiště 

https://www.csaduh.cz

https://poslovniimeniksrbije.rs/dadi-sped-doo-vranje/
https://www.ivasped.rs/
http://www.multimodal.rs/index_s.html
https://www.translogsistem.co.rs/
https://transfera.com/
https://www.dhl.com/rs-sr/home.html
http://www.centrosinergija.rs/pocetna.57.html
https://tehnocoop.co.rs/
http://www.motus.co.rs/
https://www.csaduh.cz/


OBCHODNÍ A DISTRIBUČNÍ 

SPOLEČNOSTI:
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Některé obchodní a distribuční společnosti:

AWT  www.awt.rs

ORBICO www.orbico.rs

Silbo d.o.o. www.silbo.rs

NELT GROUP www.nelt.com

Omnico Distribucija d.o.o. www.omnico.rs

AL GROSSO  d.o.o. www.algrosso.com

HANEX d.o.o. www.hanex.rs

TAVER d.o.o.  www.taver.rs

SOUL FOOD d.o.o. www.soulfood.co.rs

http://www.awt.rs/
http://www.orbico.rs/
http://www.silbo.rs/
http://www.nelt.com/
http://www.omnico.rs/
http://www.algrosso.com/
http://www.hanex.rs/
http://www.taver.rs/
http://www.soulfood.co.rs/


VELKÉ OBCHODNÍ ŘETĚZCE:
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Maxi, tj. Delhaize Serbia www.maxi.rs je největší řetězec v Srbsku. 

IDEA/MERKATOR/RODA www.idea.rs, www.roda.rs, www.mercator.rs – cca 

300 prodejen a cca 36% trhu

UNIVEREXPORT www.univerexport.rs.

DIS www.dis.rs .

TEMPO www.tempocentar.com. 

METRO www.metro.rs. 

LIDL SRBIJA www.lidl.rs

http://www.maxi.rs/
http://www.idea.rs/
http://www.roda.rs/
http://www.mercator.rs/
http://www.univerexport.rs/
http://www.dis.rs/
http://www.tempocentar.com/
http://www.metro.rs/
http://www.lidl.rs/


DOPORUČENÝ POSTUP:

• Přímý dovoz praktikují jen některé velké subjekty (velké obchodní řetězce), ve 

většině případů je nutný srbský dovozce - distributor. 

• Při jednání s místními subjekty je vhodné firmu navštívit. Návštěva je nejen 

pozitivně vnímána, ale přesvědčíte se i o realitě.

• Zvažte výrobu přímo v regionu či akvizici zavedené firmy.

• Vždy si prověřte veterinární požadavky.

• Místní partner nutný. Bez osobního kontaktu to nepůjde - do vztahů musíte investovat 

čas. 

• Nezanedbávejte cesty do Srbska a nezapomeňte partnera pozvat do ČR. 

• Spíše prověřovat, než důvěřovat. Srbové občas přehánějí. 

• Trpělivě, ale důsledně. Pokud místní partner říká, že to není problém, tak to často 

znamená, že problém pouze odkládá.

• Možnost využití veletrhu Poljoprivredni sajam v Novém Sadu (21.-27.5.2022) –

oficiální česká účast

• neváhejte využívat služeb zemědělského diplomata 
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UŽITEČNÉ KONTAKTY:

• PRIVREDNA KOMORA SRBIJE (Hospodářská komora Srbska) www.pks.rs

• RAZVOJNA  AGENCIJA  SRBIJE (Rozvojová agentura Srbska) www.ras.rs

• AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE (Obchodní rejstřík. Na stránkách lze nalézt 

řadu informací o srbských firmách.) www.apr.gov.rs

• NARODNA BANKA SRBIJE (Srbská národní banka. Na jejích stránkách lze nalézt 

aktuální devizové kurzy.) www.nbs.rs

• UPRAVA CARINA (Celní správa) www.carina.rs

• REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU (Statistický ústav) www.stat.gov.rs

• NOVOSADSKI SAJAM (Novosadský veletrh. Organizátor nejsilnějšího 

zemědělského veletrhu v regionu.) www.sajam.net

• UPRAVA ZA VETERINU (Veterinární správa) www.vet.minpolj.gov.rs

• Proexportní okénko MZe ČR - www.agri.cz/public/web/mze/ministerstvo-

zemedelstvi/proexportni-okenko/

• Facebookový profil – odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe

• Podporujeme agrární export http://www.facebook.com/agriexport.czechia/

Zdroje údajů použitých v prezentaci: www.pks.rs
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http://www.pks.rs/
http://www.ras.rs/
http://www.apr.gov.rs/
http://www.nbs.rs/
http://www.carina.rs/
http://www.stat.gov.rs/
http://www.sajam.net/
http://www.vet.minpolj.gov.rs/
http://www.agri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/
http://www.facebook.com/agriexport.czechia/
http://www.pks.rs/


Kontakt

Teritorialista Odboru zahraničně obchodní spolupráce    

Ministersterstva zemědělství

Ing. Ondřej Misiaczek Ph.D.

Tel: +420 2 221812327

E-mail: ondrej.misiaczek@mze.cz

Děkuji Vám za pozornost

Ing. Vladimír Váňa

Tel: +381 11 3336205

GSM:+381 63 388931

E-mail: vladimir.vana@mze.cz

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/
mailto:ondrej.misiaczek@mze.cz
mailto:vladimir.vana@mze.cz

