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Vážení čtenáři, 

dnes je to 31 let, kdy byl zvolen Michail Gorbačov, a následovaly události, jejichž dominový efekt ve 

svém důsledku umožnil i řadu akcí, které můžeme v dnešním Zpravodaji zmiňovat. 

Na přelomu února a března jsme na Radě pro konkurenceschopnost debatovali o projektu pasu pro 

poskytovatele služeb, který má zjednodušit podnikání na vnitřním trhu Evropské unie. Počátek měsíce 

nám také přinesl přiblížení Dohody mezi EU a Kanadou a tudíž i řadu nových příležitostí pro české firmy 

na tomto slibném trhu. CzechTrade úspěšně představuje české firmy dalším nadnárodním řetězcům a 

rozšiřuje své služby i do regionů. Tvorbu nových pracovních míst můžeme čekat i díky dalšímu pronikání 

českých firem na zahraniční trhy prostřednictvím veletrhů a výstav, podpořených naším rezortem. 

 

To je jenom zlomek pestré mozaiky našeho současného zahraničního obchodu a za sebe konstatuji, že 

to jsou lepší zprávy, než ty, které si vybavuji z dob RVHP a oslav Vítězného února. Važme si toho. 

 

 
Vladimír Bärtl 

Náměstek ministra 

 

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou bude v platnosti již od příštího roku 

Ratifikace Komplexní ekonomické a obchodní dohody (CETA) může být zahájena a lepší podmínky 

vzájemného obchodu by tak mohly platit již v roce 2017. EU a Kanada se dohodly na novém přístupu k 

ochraně investic a řešení investičních sporů. Dokončily tím právní revizi textu a CETA tak může být 

podepsána již letos. Dohoda o volném obchodu mimo jiné odstraní 99 % existujících cel a zpřístupní 

kanadské veřejné zakázky i na úrovni jednotlivých provincií. Přináší tak nové příležitosti českým firmám 

z oblastí strojírenství, dopravní infrastruktury, těžebního průmyslu, letectví, farmaceutického 

průmyslu nebo zdravotnické techniky. Více informací naleznete na webu MPO, Evropské komise a 

BusinessInfo.cz. 

 

Dovozní cla na železné a ocelové výrobky z Indie se od příštího roku zvýší 

Seznam výrobků, jejichž dovozci mohou využívat systém všeobecných celních preferencí (GSP) se od 

roku 2017 změní. Pro české firmy to znamená především zavedení dovozních cel v rozmezí 2,7 – 5% na 

maticové šrouby, součásti drtičů a mlýnů, listové pružiny a jejich součásti a některé další výrobky 

původem z Indie, která patří k jejich největším dodavatelům do ČR. Naopak clo na surové kůže z Indie 

a Nigérie se pro roky 2017 až 2019 vrací na nulu. Více o změnách celních sazeb i pro další výrobky ze 

zemí zařazených do režimu GSP naleznete na stránkách MPO. 
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http://www.mpo.cz/dokument170366.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1468
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Dovoz šroubů již není zatížen antidumpingovým clem 

Od 28. února 2016 byla zrušena platnost antidumpingových cel na dovoz některých spojovacích 

prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Číny, rozšířená na dovozy dotčeného výrobku zasílané 

z Malajsie do EU. Zrušení opatření však není základem pro vrácení cla vybraného před tímto datem. 

Podrobnosti naleznete v prováděcím nařízení Komise. 

 

Budoucnost evropské oceli 

Dne 29. února proběhlo v Bruselu jednání Rady pro konkurenceschopnost ve formátu ministrů 

odpovědných za vnitřní trh a průmysl. Českou republiku na jednání zastupoval náměstek ministra 

průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Proběhla diskuze ministrů k ocelářství, kterou komisařka E. 

Bieńkowská zhodnotila tak, že se ve spolupráci s komisařkou C. Malmströmovou pokusí zkrátit 

antidumpingové řízení v EU o 2 měsíce. Pokud jde o diskuzi k závěrům Rady pro zboží a služby, proběhla 

živá debata k tématu pasu pro poskytovatele služeb, kde si 3 členské státy vynutily méně ambiciózní 

stanovisko Rady, než prosazoval zbytek členských států. U oběhového hospodářství se ministři shodli, 

že je to příležitost pro posílení růstu a tvorbu pracovních míst v EU. V rámci diskuze k EU-US Privacy 

Shield komisař G. Oettinger uvedl, že potřebuje ještě 3 měsíce na to, aby mohla Komise finalizovat 

textovou verzi. Večer před Radou se konala večeře like-minded ministrů k otázce volného pohybu 

služeb, kde diskuse opět ukázala, jak se některé členské státy bojí dotváření skutečného vnitřního trhu. 

Další informace lze najít zde. 

 

 

Akce Sourcing Days 

CzechTrade pokračuje v seriálu akcí typu sourcing days, které představují pro české firmy šanci 

dostat se do národních i nadnárodních řetězců. V lednu proběhlo dodavatelské fórum pro 

společnost Jaguar - Land Rover. V únoru navštívili ČR nákupčí z Chicaga a britské společnosti 

Bowman Power Group. Tento týden proběhl sourcing day pro švédský řetězec Granngarden AB. 

Akce se zúčastnilo 20 českých firem, které si Švédové vybrali z 50 zájemců o spolupráci. 

 

„Sourcing day vnímáme jako velkou příležitost nejen pro řadu zajímavých firem v dané 

oblasti, ale také pro nás. CzechTrade nás s touto nabídkou kontaktoval, což velmi 

oceňujeme. Firmy prezentují produkty, které jsme očekávali a o něž máme zájem, takže 

je na naší straně spokojenost. V Česku je celá řada skvělých výrobců zahradní techniky a 

z nabídky si jistě vybereme.“ 

Nákupčí Granngarden 

 

„S CzechTrade spolupracujeme dlouhodobě a úspěšně. Sourcing day je ale první akcí 

svého druhu, které jsme se zúčastnili. Pečlivě si vybíráme, s jakým partnerem navážeme 

kontakt a řetězec Granngarden splňuje naše představy. Systém osobních jednání 

v krátkém čase na jednom místě je navíc velmi efektivní, a to pro obě strany.“ 

Tomáš Belinger, společnost VARI 

 

Regionální exportní konzultanti zahájili činnost 

Od začátku března jsou služby agentury CzechTrade nově dostupné také v pěti českých krajích. 

Regionální exportní konzultanti jsou vývozcům k dispozici v krajských městech a sídlí v regionálních 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_052_R_0012&from=CS
http://www.mpo.cz/dokument170371.html
http://www.jaguarlandrover.com/gl/en/
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České oficiální účasti – IME v Kalkatě, MEE v Dubaji a EAR v Istanbulu 

V minulých týdnech zorganizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu další „české oficiální účasti“ (ČOU) 

na podporu českých firem na zahraničních veletrzích. Na celkem třech akcích firmy uskutečnily jednání 

se zhruba 400 potenciálními zájemci o spolupráci. Jednalo se např. o veletrh International Mining 

Exhibition Kalkata (těžební průmysl) s účastí 12 českých vystavovatelů. Kromě úspěšných jednání si 

odsud Česká republika odvezla i ocenění za nejlepší expozici na veletrhu. V prvním březnovém týdnu 

se pak desítka českých firem prezentovala na akci Middle East Electricity Dubaj (elektrotechnika). K 

výrazné přítomnosti českých vystavovatelů zde přispělo výborné umístění expozice. Zcela výjimečná z 

hlediska obchodní činnosti byla prezentace firem v rámci ČOU na Eurasia Rail Istanbul (kolejová 

vozidla), kde se českým vystavovatelům podařilo rozpracovat kontrakty v neuvěřitelné výši 10 miliard 

Kč. Z plánovaných ČOU v následujících měsících bychom rádi upozornili např. na nejprestižnější akci v 

oblasti biomedicíny a biotechnologií BIO International Convention, San Francisco (USA, červen 2016) 

nebo na jeden ze stěžejních veletrhů oboru letectví International Airshow ve Farnborough (Velká 

Británie, červenec 2016). Na obě tyto akce stále přijímáme přihlášky. Další zprávy z oficiálních účastí 

ČR na BusinessInfo.cz. 

 

Welcome Package se nově vztahuje i na státní příslušníky Ukrajiny 

Koordinačním orgánem pro řízení ochrany státních hranic a migraci byl 15. února 2016 schválen návrh 

MPO na rozšíření projektu ekonomické migrace „Welcome Package pro investory“ o státní příslušníky 

Ukrajiny. Důvodem pro rozšíření projektu byla opakovaná poptávka po vysoce kvalifikovaných 

ukrajinských pracovnících, zvláště v oblasti SW development a letectví, kterou zaznamenala v roce 

2015 zejména agentura CzechInvest. Účelem projektu, který je úspěšně realizován od 1. července 

2013, je dosažení časových úspor v rámci migračního procesu zaměstnanců a statutárních orgánů 

zahraničních investorů do organizačních složek nebo kapitálově propojených obchodních společností 

v ČR, které pro zahájení podnikání potřebují přemístit know-how činnosti zahraničního investora do 

ČR, a tedy vytvořit prostředí vstřícné k potenciálním investorům. Cílovou skupinou tohoto projektu 

jsou pak statutární orgány, manažeři a specialisté z řad státních příslušníků třetích zemí osvobozených 

v rámci členských států EU na dobu 90 dnů od vízové povinnosti a dále z řad státních příslušníků Číny, 

Indie, Ruské federace a nyní i Ukrajiny, kteří jsou vysíláni zahraničním investorem do ČR na dobu delší 

než 90 dnů a potřebují co nejdříve získat potřebná povolení (pobytová, pracovní). Bližší informace k 

projektu naleznete na stránkách agentury CzechInvest. 

 

Ázerbájdžán, šance pro české investice i export 

Dne 10. února 2016 proběhla diplomatická snídaně s velvyslancem Ázerbájdžánské republiky, J. E. 

Faridem Shafiyevem, na které mj. představil vládní projekt Sumgaitského chemicko-technologického 

kancelářích CzechInvest a na plzeňské Regionální hospodářské komoře. Využijte je! (Lada 

Kratochvílová – Ostrava, Marie Černošová – Pardubice, Alena Hájková – Ústí nad Labem, Patrik 

Reichl – Brno, Radka Trylčová – Plzeň) 

 

ZK Casablanca 

Do zahraniční kanceláře v Maroku v půli března nastoupí její nový ředitel Mgr. Jan Kobliha, který 

dosud působil v agentuře CzechTrade jako exportní konzultant pro sektor strojírenství. 

mailto:alice.gebauer@mpo.cz
http://www.businessinfo.cz/cou
http://www.businessinfo.cz/cou
http://www.czechinvest.org/vizova-problematika
mailto:Lada.kratochvilova@czechinvest.org
mailto:Lada.kratochvilova@czechinvest.org
mailto:Marie.Cernosova@czechinvest.org
mailto:alena.hajkova@czechinvest.org
mailto:Patrik.Reichl@czechinvest.org
mailto:Patrik.Reichl@czechinvest.org
mailto:trylcova@rhkpk.cz
http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/afrika/maroko/
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parku a vyzval přítomné české firmy k investicím. Zástupce MPO informoval české podnikatele o 

ekonomických aspektech této relace, zejména v podmínkách probíhající ekonomické krizi v regionu. 

 

Dne 23. února 2016 se v prostorách MPO uskutečnila exportní konference CzechTrade „KAZACHSTÁN, 

KYRGYZSTÁN, ÁZERBÁJDŽÁN – příležitosti pro české exportéry“. Hlavním cílem konference bylo 

představit daná teritoria početné přítomné české business sféře a nalákat nové investory na 

perspektivní trhy Střední Asie. Prezentace z konference jsou dostupné na webu CzechTrade. 

 

Nadějné projekty v Gruzii 

Dne 23. února uspořádalo MPO ČR ve spolupráci s Úřadem vlády obchodní oběd při příležitosti 

návštěvy premiéra Gruzie, pana Giorgi Kvirikashviliho, v České republice. Akce se zúčastnili prezidenti 

Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a několik českých firem, které MPO ČR podporuje při 

jejich obchodních a investičních aktivitách v Gruzii. Za zmínku stojí zejména plánovaný projekt výstavby 

pivovaru, jejímž hlavním investorem by se měla stát společnost Svijany a účast společnosti ŠKODA 

Electric v tendru na dodávku zařízení do lokomotiv spojená s lokalizací výroby. 

 

Nenechte si ujít 
Dne 11. března 2016 se v prostorách MPO uskuteční zasedání meziresortní pracovní skupiny na 

podporu přítomnosti českých firem na Ukrajině. Pracovní skupina byla vytvořena v kontextu 

připravované cesty předsedy vlády na Ukrajinu v průběhu loňského roku. Základním impulsem byla 

stále se snižující přítomnost českých firem na ukrajinském trhu v důsledku politicko-ekonomické krize. 

Cílem jednání bude přehled možných opatření jednotlivých složek státní správy na podporu 

přítomnosti českých firem na Ukrajině a doporučení českým firmám, jak v současné nelehké době 

postupovat v případě zájmu o ukrajinský trh. 

 

Ve dnech 16. – 17. března 2016 navštíví ČR ministr zahraničních věcí Itálie, kterého bude doprovázet 

početná skupina podnikatelů z oblasti obrany a bezpečnosti.  Za účasti českých a italských firem 

proběhne 17. března na pražském Žofíně za účasti ministra zahraničních věcí P. Gentiloniho a ministra 

obrany M. Stropnického ekonomické fórum jako forma výměny informací a navázání firemních 

kontaktů. V průběhu akce bude podepsáno Memorandum o porozumění mezi českou Správou úložišť 

radioaktivních odpadů a partnerskou italskou organizací Sogin. MPO se podílí na náboru českých firem 

a rovněž se zúčastní vlastního fóra. 

 

Ve dnech 11. – 12. dubna 2016 navštíví Prahu rakouský spolkový prezident Heinz Fischer. Svou 

návštěvu ČR chce využít k podpoře dalšího rozvoje hospodářských a obchodních vztahů mezi ČR a 

Rakouskem. Na návštěvě ho bude proto doprovázet rakouský vicekancléř a spolkový ministr vědy, 

výzkumu a hospodářství Reinhold Mitterlehner spolu s podnikatelskou delegací. Pro rakouskou 

delegaci, stejně jako pro vedoucí představitele poboček rakouských společností v ČR, bude uspořádáno 

Česko – rakouské hospodářské fórum, které by se mělo týkat výsledků českého hospodářství v roce 

2015 a výhledů pro rok letošní. 

 

 

 

http://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/akce-kazachstan-kyrgyzstan-azerbajdzan-prilezitosti-pro/
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©2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

V průběhu měsíců března a dubna proběhnou v Klientském centru pro export konzultace 

s teritoriálními specialisty, pracovníky zabývajícími se obchodní politikou, podporou exportu a 

s pracovníky Licenční správy. Registrovat se na konzultaci je možné prostřednictvím e-mailu 

kcexport@businessinfo.cz. Program a tematické oblasti konzultací jsou následující: 

 

11. 3. 2016 – Teritoriální konzultace: Rusko a další země SNS 

Aktuální stav podnikatelského prostředí v Ruské federaci a jednotlivých regionech, vnitřní a vnější 

situace, podmínky pro rozvoj vzájemných obchodních styků a možnosti podpory individuálních 

projektů. Důraz bude kladen na možnosti užší spolupráce s vybranými regiony. 

 

18. 3. 2016 – Teritoriální konzultace: Indie 

Role ministerstva průmyslu a obchodu ČR při podpoře hospodářských vztahů České republiky s Indií. 

Vzájemná spolupráce v institucionální oblasti. Podpora vývozu do Indie. Společná obchodní politika 

– vyjednávání o Dohodě o volném obchodu EU-Indie. 

 

1. 4. 2016 – Informace o službách pro podnikatele na vnitřním trhu EU - JKM, SOLVIT, PROCOP 

Jako začínající podnikatel s ambicemi vrhnout se do businessu i v zahraničí můžete na své cestě za 

ziskem narazit na spoustu překážek. Integrovaná služba pro podnikatele na trhu EU se snaží odstranit 

alespoň některé z nich. Služba slučuje nástroje evropských poradenských sítí, mezi které patří 

Jednotná kontaktní místa (JKM), Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP) a služba pro mimosoudní 

řešení sporů a problémů při jednání s úřady (SOLVIT). 

 

8. 4. 2016 – Licencovaný vývoz 

Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu odpovědným za řízení a vykonávání 

činností spojených s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím. 

Konzultace se zaměří na vývoz zboží dvojího použití do Íránu po uvolnění sankcí a informace pro 

podnikatele o podávání žádostí. 

 

15. 4. 2016 – Celní suspenze 

Pozastavení cla představuje cestu českých výrobců ke snížení nákladů na dovážené suroviny a 

komponenty, které se v EU nevyrábějí, nebo vyrobené množství nepokrývá poptávku. Dozvíte se, 

jakým způsobem podat žádost, jak proces schvalování probíhá a jakým způsobem naopak zabránit 

pozastavení cla v případech, kdy by mohlo poškodit vaši firmu. 

 

22. 4. 2016 – Ekonomická migrace 

Informace o aktuálních projektech na podporu ekonomické migrace, jejichž smyslem je především 

časová úspora pro zaměstnavatele a investory při získávání zejména kvalifikovaných zaměstnanců 

ze zahraničí na místa, která není možné obsadit v rámci českého trhu práce. 

http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/zpravodajstvi-pro-export/informacni-servis/zahranicni-obchod-a-ekonomika-cr/archiv-zpravodaje-zahranicniho-obchodu-mpo.html
mailto:proexport@mpo.cz
mailto:proexport@mpo.cz?subject=UNSUBSCRIBE%20-%20Zpravodaj%20MPO
mailto:proexport@mpo.cz?subject=ADD%20Zpravodaj%20MPO
http://www.businessinfo.cz/kce
mailto:kcexport@businessinfo.cz

