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Pěkný duben, vážení čtenáři! 

  

Uplynulé dny byly doslova nabity událostmi. V souvislosti s návštěvou čínského prezidenta pana 

Si Ťin-pchinga v České republice došlo krom jiného také k podpisu Memoranda o 

porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Čínskou radou pro propagaci 

mezinárodního obchodu, o účasti ČLR jako partnerské země Mezinárodního strojírenského 

veletrhu v r. 2016. 

  

Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jsou však v asijském regionu zaměřeny nejen na ČLR, 

ale samozřejmě i na další nové globální ekonomické hráče, mezi něž se nesporně řadí také Indie. 

Tato země patří k nejvýznamnějším a tradičním obchodním partnerům ČR v Asii. V současné době 

v Indii úspěšně působí řada českých firem, které v této zemi založily výrobní závody či zastoupení. 

České firmy při pronikání na indický trh podporují rovněž zahraniční kanceláře agentury 

CzechTrade v Mumbai a Bangalore. 

  

O intenzitě vzájemných hospodářských vztahů svědčí řada aktivit a kontaktů na institucionální 

úrovni, včetně činnosti Česko – indické smíšené komise pro hospodářskou spolupráci, jejíž zatím 

poslední, 10. zasedání proběhlo v lednu 2015 v Dillí za účasti ministra průmyslu a obchodu ČR Jana 

Mládka. Jedním ze závěrů 10. zasedání smíšené komise je podpora spolupráce v oblasti rozvoje 

dopravní infrastruktury včetně letectví. V tomto směru mají české firmy a organizace co 

nabídnout. Úspěšně se v regionu Jižní Asie zavedla malá dopravní letadla L 410, která kromě Indie, 

mají své významné použití na letištích v Nepálu a Bangladéši. Významná je i nabídka českých firem 

v oblasti radarové techniky, letištních kontrolních, řídících a signalizačních systémů. Od minulého 

roku působí v Novém Dillí školicí středisko, které založil Státní podnik Řízení letového provozu. V 

tomto kontextu byla proto připravena prezentace českého leteckého průmyslu na veletrhu India 

Aviation v Hyderabadu. 

  

 
JUDr. Richard Hlavatý 

Ředitel odboru zahraničně ekonomických politik II. 

 
  

http://www.mpo.cz/dokument171682.html
http://www.mpo.cz/dokument171682.html
http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/asie/indie/
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Návštěva prezidenta Čínské lidové republiky v České republice aneb nová 

kapitola pro česko-čínské vztahy 
 

Čínská lidová republika nepochybně hraje a bude hrát velkou roli pro náš stát a jeho hospodářskou 

prosperitu, mimo jiné, i díky své velikosti a potenciálu čínské ekonomiky. V zájmu ČR je, aby Čína 

nadále prosperovala a současně vytvářela příznivé podmínky pro rozvoj vzájemného obchodu a 

investic i spolupráci v dalších oblastech společného zájmu (zejména v letectví, zdravotnictví, 

finančních službách, turismu či potravinářském průmyslu). Kromě toho, jedním z klíčových faktorů 

hlubší spolupráce s Čínou je také strategické partnerství EU-ČLR, jež v současné době považujeme 

za vyvážené. V neposlední řadě je nezbytné zmínit důležitost platformy 16+1 (spolupráce ČLR s 16 

zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy) a iniciativu Hedvábné stezky (One Belt, One 

Road), jež vnímáme jako příležitost posoudit možnosti konkrétních projektů a forem našeho 

zapojení, a to i ve vazbě na zmíněnou platformu 16+1. Jde nám o komplexní přístup, který 

zahrnuje využití ekonomického potenciálu, dále např. rovinu regionální spolupráce, spolupráce v 

oblasti zdravotnictví, zemědělství, dopravy atd. 

  

Když se podíváme na nedávno uskutečněnou návštěvu čínského prezidenta v ČR, u obou států je 

možné konstatovat praktický cíl této cesty. Kromě vydání společného prohlášení k ustavení 

strategického partnerství mezi ČR a ČLR, kdy obě strany povedou strategický dialog v rámci 

mezivládní konzultační platformy, bylo během pobytu prezidenta Si Ťin-pchinga podepsáno 

několik desítek ujednání, které mají ČR jen letos přinést investice ve výši 95 miliard Kč a během 

období 2016 – 2020 až 200 mld. Kč. Podepsané dokumenty se týkají energetiky, finančnictví, 

technologicko-ekonomické spolupráce, automobilového průmyslu, letectví či cestovního ruchu. 

Co se týče Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které se rovněž podílelo na přípravě vrcholné 

návštěvy čínského prezidenta do ČR, byly podepsány čtyři smluvní dokumenty s čínskými 

partnery, s cílem posílit spolupráci v oblasti průmyslových zón, průmyslu, strojírenství, aplikaci 

informačních a komunikačních technologií (ICT) a podpořit export a investice na třetích trzích. 

  

Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že je zde eminentní zájem vytvořit z ČR vstupní bránu pro čínské 

investory a podnikatele, včetně zájmu ČR o pozici centra pro čínské finanční instituce v regionu. 

Další prioritou je zvýraznění pozice ČR jako dopravního a logistického centra např. pro letecká 

spojení mezi ČLR a regionem střední, východní a jihovýchodní Evropy. 
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Český letecký průmysl bodoval v Indii 

V minulých dnech (16. – 18. března 2016) se v indickém Hydarabadu uskutečnil letecko-letištní 

veletrh INDIA AVIATION 2016. ČR byla na této významné akci zastoupena oficiální delegací 

vedenou náměstkem ministra průmyslu a obchodu Jiřím Kolibou. Oficiální účast byla akcentována 

i zajištěním českého národního stánku, na němž prezentovalo svoji produkci a projekty v Indii 

deset českých firem a institucí: ÚCL, ŘLP, Czech Aviation Training Center, ERA, RETIA, Hypera, 

TRANSCON, Aircraft Industries a ALV. Celý projekt byl koncipován v úzké spolupráci 

s Ministerstvem zahraničí a Hospodářskou komorou. Dále se uskutečnila přijetí oficiální delegace 

za účasti českých firem u premiéra svazového státu Andhra Pradéš, indického ministra civilního 

letectví, GŘ Úřadu civilního letectví Indie, GŘ Úřadu letišť, prezidenta největší polostátní 

organizace GMR (velké rozvojové projekty). Výsledkem těchto jednání bylo sjednání MOU ze 

strany některých firem (RETIA), potvrzení prohloubení existující spolupráce (Czech Aerospace-

Training Academy) či potvrzená cesta delegace civilního letectví státu Andhra Pradéš do ČR v 

dubnu/květnu t. r. k pokračujícím rozhovorům s českými zástupci o projektu regionálních letišť 

(TRANSCON, ERA). České firmy tak významně posunuly vpřed své aktivity a projekty na velmi 

atraktivním a rozsáhlém indickém trhu. Výše zmíněnou akci tak lze bez nadsázek označit za velmi 

úspěšnou. Kromě uvedených jednání a kontaktů, se české straně podařilo velmi cíleně a souhrnně 

představit české letecko-letištní odvětví. Nejen indičtí představitelé, podnikatelé a odborníci tak 

s překvapením konstatovali existenci tak silného potenciálu, jež ČR v tomto strategickém odvětví 

má. Jsme přesvědčeni, že podobný model lze s úspěchem aplikovat i v řadě jiných odvětví, kde ČR 

má silné tradice i know-how (energetika, přesné strojírenství, vodohospodářství apod.). 

  

MPO vytváří příležitosti pro český letecký průmysl 

V rámci podpory exportu jednotlivých perspektivních odvětví českého leteckého průmyslu 

připravuje MPO ve spolupráci s Asociací leteckých výrobců, Svazem českého leteckého průmyslu 

a Ministerstvem obrany prezentaci českého leteckého průmyslu pro diplomatický sbor včetně 

vojenských a leteckých přidělenců cizích států akreditovaných v ČR. Touto iniciativou cílíme na 

propagaci českého leteckého průmyslu v zájmu úspěšné účasti českých firem ve výběrových 

řízeních a státních zakázkách v nadnárodním měřítku. V tuto chvíli předpokládáme uskutečnění 

akce v červnovém, nebo zářiovém termínu. Jedná se o první akci svého druhu. Pokud se tento 

pilotní projekt osvědčí, rádi bychom na něj navázali obdobnou mezinárodní propagací dalších 

českých oborů s vysokou přidanou hodnotou. 

  

EU a Indie – obchod a investice jsou prioritami 

Po čtyřleté pauze se dne 30. března 2016 konal v Bruselu summit mezi EU a Indií. Strany během 

setkání schválily Agendu EU-Indie 2020, tedy určitou cestovní mapu pro realizaci strategického 

partnerství pro příštích 5 let. K nejdůležitějším bodům Agendy týkajících se ekonomických otázek 

patří: spolupráce na multilaterální úrovni (G20, WTO), prohlubování vzájemného obchodu a 

investic včetně vyjednávání o FTA EU-Indie, přijetí mechanismu na zjednodušení přílivu investic 

do Indie, spolupráce a výměna zkušeností v oblasti ochrany duševního vlastnictví, registrace 

ochranných označení původu, posílení spolupráce ve farmaceutice, vytvoření podmínek pro 

posílení úlohy investic v rámci indického vládního programu „Make in India“ nebo posílení dialogu 

podnikatelské sféry. 

 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/informace-z-letecke-konference-a-vystavy-india-aviation-2016-v-indii-75863.html
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Identifikujme české zájmy na Filipínách 

Filipíny jsou pátou největší ekonomikou a zároveň druhou nejlidnatější zemí regionu Jihovýchodní 

Asie, aktuálně představují šestého nejdůležitějšího obchodního partnera EU v rámci uskupení 

ASEAN. V loňském roce oznámila Evropská komise záměr sjednat s Filipínami dohodu o volném 

obchodu. Stakeholdeři i další zainteresované subjekty mají možnost zúčastnit se tzv. veřejné 

konzultace a prostřednictvím webového formuláře zprostředkovat Evropské komisi svoje zájmy v 

teritoriu, případně pozitivní i negativní zkušenosti s místním trhem. Tyto informace budou 

následně využity při formulování pozic a priorit EU ve vyjednáváních o dohodě. Termín pro zaslání 

odpovědi je 30. dubna 2016, formulář je dostupný zde. 

  

Restart obchodních vztahů s Mercosurem 

Obchodním vztahům mezi EU a zeměmi uskupení Mercosur (Brazílie, Argentina, Paraguay a 

Uruguay) se blýská na lepší časy. Postoj nové argentinské vlády k vyjednávání FTA mezi EU a 

Mercosurem je považován, vedle silného zájmu Brazílie, za silný pozitivní impulz, který by měl 

stagnující jednání uvést opět do pohybu. Dne 8. dubna 2016 proběhlo setkání mezi komisařkou 

EU pro obchod Cecilií Malmström a uruguayským ministrem zahraničních věcí (Uruguay nyní 

předsedá Mercosuru), na kterém bylo určeno, že k výměně tarifních nabídek pro obchod zbožím 

a dále nabídek pro obchod službami a veřejnými zakázkami by mělo dojít ve druhém květnovém 

týdnu. 

 

WTO prověří obchodní politiku Ukrajiny 

Ve dnech 19. – 21. dubna 2016 se v Ženevě uskuteční první prověrka obchodní politiky Ukrajiny 

od jejího vstupu do Světové obchodní organizace (WTO) v roce 2008. Prověrky obchodní politiky 

jsou nástrojem sloužícím k dohledu nad obchodními politikami jednotlivých členů WTO. Lze 

předpokládat, že dotazy členů WTO určené Ukrajině budou směřovat do oblasti ekonomického 

rozvoje, dodržování mezinárodních smluv a závazků, investičního režimu země, obchodních 

opatření jako jsou např. vývozní omezení či celní otázky, ochrany práv k duševnímu vlastnictví, 

veřejných zakázek, sanitárních a fytosanitárních opatření a dalších oblastí obchodní politiky. 

  

Jednotná úprava mezinárodní kupní smlouvy 

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, Sdělení 160/1991 Sb.) 

představuje globální standard sjednocující úpravu mezinárodní kupní smlouvy uzavřené mezi 

subjekty z různých zemí. V případě, že se jedná o koupi zboží mezi českým prodejcem či kupujícím 

a jeho zahraničním partnerem, který má místo podnikání ve státě, který také podepsal Úmluvu, 

je zřejmé, že na kupní smlouvu použijí Úmluvu. Ta pak přesně vymezuje základní práva a 

povinnosti a obě strany smlouvy vědí, co od ní mohou čekat. Ovšem Vídeňská úmluva obsahuje 

ustanovení, podle kterého se Úmluva použije na koupi zboží i v případě, že se podle ustanovení 

mezinárodního práva soukromého má použít právního řádu některého jejího smluvního státu (čl. 

1 odst. 1 písm. b Úmluvy). Česká republika k Úmluvě uplatnila výhradu, která spočívá v tom, že 

toto ustanovení se ve vztahu k českému subjektu nepoužije. Důsledky výhrady je možné ukázat 

například na kupní smlouvě mezi českými a iránským podnikatelem (Irán nepodepsal Úmluvu). 

Když se na jejich vztah použije české právo, koupě zboží by podle Úmluvy podléhala její úpravě 

(Úmluva je taktéž součástí českého práva). Ovšem podle existující výhrady se použije české právo, 

ale bez Úmluvy. Uplatnění této výhrady bylo vedeno obavou, aby vnitrostátní úprava nebyla 

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=201
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nahrazována v ČR v době vzniku málo známou Úmluvou. Současná česká právní úprava již ale 

sama z Úmluvy vychází, tudíž nejsou důvody na výhradě trvat. Usnesení č. 252 ze dne 21. března 

2016, jímž vláda České republiky souhlasila s odvoláním této výhrady, je v souladu s celosvětovým 

trendem odvolání výhrad, který zjednoduší použití Úmluvy a přispěje k dalšímu rozšíření 

unifikovaného práva upravujícího kupní smlouvu. V důsledku tak přispěje k jednoduššímu a 

předvídatelnějšímu prostředí v právu mezinárodního obchodu. Vzhledem k tomu, že Vídeňská 

úmluva je smlouvou tzv. prezidentské kategorie, odvolání výhrady musí být ještě schváleno 

Parlamentem ČR a ratifikováno prezidentem republiky. 

  

MPO & Svaz průmyslu připravují český export na Kubu 

Dne 6. dubna se uskutečnilo setkání s podnikatelským sektorem za účelem koordinace 

plánovaných cest na Kubu a informování o posledním vývoji v možnostech souvisejících 

s financováním a zajištěním českého exportu na Kubu. Plánovaná pracovní návštěva ministra 

průmyslu a obchodu Jana Mládka na Kubě proběhne v novém termínu a bude navázána na 

nejvýznamnější kubánský veletrh FIHAV, který letos proběhne v termínu 31. 10. – 4. 11. v Havaně. 

S ohledem na omezené možnosti ubytování v Havaně v době FIHAV a organizaci programu je však 

s přípravami třeba začít co nejdříve. Setkání, které pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, se zúčastnili zástupci více než čtyřiceti firem a 

institucí. Více se dočtete zde. 

  

Brazílie hledá inovační partnery z řad českých firem 

Dne 11. dubna proběhl v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu česko-brazilský obchodní 

seminář, který uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ve spolupráci s MPO ČR, MZV ČR a 

velvyslanectvím Brazílie v Praze. První, informační část byla zaměřena zejména na příležitosti 

spolupráce s Brazílií, resp. státem Rio Grande do Sul, poté následovaly konzultace mezi 

podnikateli a brazilskou stranou. Seminář se uskutečnil v rámci návštěvy delegace brazilského 

státu Rio Grande do Sul, kterou vedl náměstek ministra pro hospodářský rozvoj, vědu a techniku 

státu Rio Grande do Sul Dr. Renato de Oliveira, a jejímiž členy byli zástupci municipalit, 

prezidentka rozvojové banky tohoto státu a představitelé nemocnic a zdravotnického sektoru. 

Mise byla zaměřena zejména na zdravotnictví, energetiku a městskou mobilitu. Náměstek Oliveira 

uvedl, že mezi prioritní sektory státu Rio Grande do Sul patří především energetika, zdravotnictví; 

doprava včetně městské dopravy a logistiky, zemědělsko-potravinářský průmysl, letectví a sociální 

technologie. V těchto oblastech chce tento brazilský stát hledat partnerství, která by posílila jeho 

inovační potenciál. Akce se zúčastnilo na padesát zástupců českých firem z výše zmíněných 

sektorů. 

  

Aktuální překážky pro vývozce oceli 

- Vietnam uvalil k 10. březnu prozatímní safeguardová opatření na dovozy hotových 

výrobků i meziproduktů z legované i nelegované oceli. 

- Indie uvalila k 15. březnu konečná safeguardová opatření na dovozy plechů 

válcovaných zatepla. 

- Čína uvalila 2. dubna antidumpingová cla na dovozy elektrotechnické oceli (tzv. 

trafoplechy / GOES) ze států Evropské unie. 

http://www.mpo.cz/dokument171886.html
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Exportní příležitosti pro podnikatele v Rumunsku a v Bulharsku 

Jak se prosadit v Rumunsku a v Bulharsku? Jaká je současná situace na bulharském a rumunském 

trhu? Které obory mají největší šanci na úspěch? A na co si dát před vstupem na tamější trhy 

pozor? Nejen to se dozvědí firmy z Ústeckého kraje ve čtvrtek 21. dubna na dalším exportním 

fóru, které se tentokrát zaměří na Bulharsko a Rumunsko. O aktuální informace se podělí vedoucí 

zahraničních kanceláří CzechTrade v Sofii a Bukurešti Martina Paříková, resp. Michal Holub, kteří 

budou podnikatelům také k dispozici pro individuální konzultace, dále Martin Pospíšil, ředitel 

odboru zahraničně ekonomických politik MPO nebo Alena Hájková, ředitelka regionální kanceláře 

CzechInvest. Praktické zkušenosti nabídnou zástupci českých firem PARS KOMPONENTY, NOEN 

nebo AŽD Praha, které již v Bulharsku nebo v Rumunsku uspěly. Exportní fórum je další ze seriálu 

akcí, které probíhají v rámci programu exportního koučinku, zaměřeného na malé a střední 

podniky v regionech. 

  

České firmy na prestižní Baumě 

Desítka českých firem se díky zahraniční kanceláři CzechTrade v Düsseldorfu tento týden 

prezentuje na německém veletrhu BAUMA, největší akci svého druhu se zaměřením na oblast 

stavebnictví. BAUMA je považována za absolutní špičku v oboru na světě a koná se pouze jednou 

za tři roky. Po možnosti vystavovat na veletrhu je taková poptávka, že už s jeho posledním dnem 

bývá plocha pro nadcházející ročník vyprodaná. Kolegům z Düsseldorfu se přesto pro české 

vystavovatele podařilo získat velmi atraktivní výstavní plochu. Na společném stánku se prezentuje 

ve dnech 11. – 17. dubna desítka českých firem, mezi nimi strojírensko-metalurgická společnost 

UNEX z Uničova, dodavatel zařízení pro výrobu betonu CSE, výrobce svařovaných konstrukcí a 

ocelových odlitků ČKD Kutná hora, nebo výrobce důlní a stavební techniky FILAMOS z Příbrami, 

který díky své účasti na předchozím ročníku získal velmi zajímavou zakázku. 

  

Prezentace v Itálii – Country of Honour 

Italské zastoupení CzechTrade v Miláně nezůstává v pozadí a pro Českou republiku získalo status 

„Country of Honour“ na letošním ročníku veletrhu Cosmofarma v Bologni, který se soustředí na 

prezentaci farmaceutických firem. Díky statusu „Country of Honour“ získá česká expozice na 

veletrhu větší publicitu a bude se tak těšit zvýšenému zájmu. Organizátor dokonce připravil ve 

spolupráci s italským zastoupením CzechTrade Newsletter zaměřený speciálně na Českou 

republiku, který představuje zdejší farmaceutický trh, možnosti spolupráce mezi naší zemí a Itálií 

a prestižní roli, kterou Česká republika na letošním veletrhu zastane. Na společném stánku se ve 

dnech 15. – 17. dubna představí šestice významných českých firem – Cereabar, Dr. Muller Pharma, 

RosenPharma, Simply you Pharmaceuticals, Terezia Company a Walmark. 

  

Akce Sourcing Days 

Tento týden proběhlo na MPO ČR setkání českých výrobců s nákupčími britské společnosti Snugbe 

Ltd. V zájmu rozšíření svého portfolia společnost poptávala výrobky pro domácnost, do kuchyně, 

na zahradu a různé doplňky pro cestování od českých dodavatelů. Akce se zúčastnilo 15 českých 

firem, které si Britové vybrali z 25 zájemců o spolupráci. 

http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa/nemecko/
http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa/italie/
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Konzultace na téma ekonomická migrace 

Příští pátek (22. 4. 2016) se na Klientském centru pro export uskuteční další konzultace specialistů 

MPO, tentokrát na téma ekonomická migrace. V rámci konzultací se dovíte informace o aktuálních 

projektech na podporu ekonomické migrace, které jsou realizovány ve spolupráci s MV, MZV, 

MPSV a CzechInvest a 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. Pokud vás tato problematika zajímá, domluvte si, prosím, 

termín prostřednictvím emailu kcexport@businessinfo.cz. 

 
  

FACE Entrepreneurship – podpora mladým podnikatelům 

Dne 3. března se uskutečnil ve velkém sále MPO seminář FACE Entrepreneurship. Jednalo se o 

pokračování seriálu sedmi akcí, konaných v různých členských zemích EU a majících za cíl 

podněcovat podnikání mladých lidí, zejména v oblasti start-upů a ICT, měnit zažité vnímání rizika 

a přehnaných obav z neúspěchu v tomto oboru a pokusit se více popularizovat tento segment 

mezi potenciálními finančními přispěvovateli z řad soukromých investorů. Projekt je finančně 

podporovaný EK v rámci programu Horizon 2020 (pro výzkum a inovace). Semináře se zúčastnilo 

více než 100 hostů, převážně mladých začínajících podnikatelů či studentů, českých i zahraničních. 

Program zahájil ředitel odboru zahraničně-ekonomických politik Mgr. Martin Pospíšil a závěrečné 

shrnutí provedla obchodní radová španělské ambasády v Praze paní Ana Lucía Vich Gadella. 

Program probíhal kompletně v angličtině a byl současně streamován do řady dalších zemí. Celým 

programem provázel český úspěšný podnikatel z oblasti softwaru Vít Horký (Brand Embassy). 

  

Česko-britský dopis k on-line platformám 

Během března 2016 byl dojednán a připraven společný česko-britský dopis na Evropskou komisi 

vyjadřující názor obou států, že online platformy (internetové vyhledávače, sociální sítě, platformy 

ke sdílení videí, znalostí, internetové obchody, atd.) mají být vnímány jako příležitost, nikoliv jako 

hrozba, a nemají podléhat specifické regulaci, jelikož se na ně již vztahuje existující relevantní 

legislativa v oblasti hospodářské soutěže, ochrany spotřebitele, bezpečnosti dat a údajů. Dopis 

představili společně ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a britská náměstkyně pro obchod a 

inovace baronka Lucy Neville-Rolfe při své oficiální návštěvě Prahy. Ke společnému dopisu se svým 

podpisem připojili také zástupci Polska, Lucemburska, Finska, Švédka, Dánska, Estonska, Lotyšska, 

Litvy a Bulharska. 

  

Debata v Evropském domě na téma geo-blocking 

Dne 4. dubna 2016 se v Evropském domě konala debata o odstraňování překážek na vnitřním trhu 

z pohledu spotřebitele, které nese souhrnné označené geo-blocking. Evropská komise totiž ve 

strategii pro vnitřní trh se zbožím a službami z října 2015 identifikovala diskriminaci příjemců zboží 

a služeb na základě jejich místa pobytu či občanství jako jeden z nejvýznamnějších problémů, který 

znemožňuje plně využít potenciálu vnitřního trhu. A právě o možných návrzích Komise v 

souvislosti se zabráněním geo-blockingu pozvaní hosté debatovali. MPO reprezentovala Michaela 

Líčeníková z odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu, kromě ní se debaty účastnili 

ekonomická poradkyně Zastoupení Evropské komise Pavlína Žáková, europoslankyně Dita 

Charanzová (ALDE/ANO 2011), výkonná ředitelka Sdružení pro internetový rozvoj Kateřina 

mailto:kcexport@businessinfo.cz
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Hrubešová a ředitel Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal. Zástupkyně MPO prezentovala 

českou pozici, která je založena na podpoře snah Komise s cílem odstranit zjevně diskriminační 

opatření vůči spotřebitelům při zachování práva smluvní svobody firem. 

 

Kulatý stůl o česko-černohorské obchodní spolupráci 

Dne 6. 4. 2016 v Budově MPO Na Františku se u příležitosti státní návštěvy prezidenta Černé 

Hory uskutečnil kulatý stůl o česko-černohorské obchodní spolupráci za účasti ministrů, 

představitelů hospodářských komor, tří černohorských a sedmi českých firem a státních agentur. 

Pan ministr Jan Mládek v projevu zmínil velmi dobré vztahy obou zemí, četné styky nejvyšších 

představitelů z poslední doby, nabídl partnerovi mezirezortní spolupráci v oblasti geologického 

výzkumu, SME, a výměnu zkušeností při čerpání prostředků z EU (zmínil letošní úspěch MPO při 

čerpání evropských dotací). Nadcházející zasedání společné mezivládní komise (zřejmě ve druhé 

polovině roku 2016 v Podgorici) bude moci všechny další možnosti spolupráce posoudit. Pan 

ministr Vladimir Kavarić potvrdil vynikající úroveň vztahů ve všech směrech i velký potenciál 

dalšího rozvoje vztahů. Vyzýval české firmy k investicím. Ministr přímo vybídl české firmy 

k návaznostem na český projekt mapování vodního potenciálu v Černé Hoře a informoval o zájmu 

vlády vytěžit ložiska lignitu. Ze zúčastněných černohorských firem ministr Kavarić přímo 

prezentoval možnosti, jaké nabízí Přístav Bar, nejen jako alternativní obchodní cestu pro české 

zboží po dobudování dálnice Bělehrad-Bar a modernizaci železničního koridoru, ale také jako 

provozovatele více než 150ha svobodné bezcelní ekonomické zóny, kde české podniky mohou 

založit výrobny, čerpat pobídky a exportovat do celého světa. Ministr Kavarič podpořil záměr 

české firmy ZK Termochem s.r.o. koupit černohorský podnik Metalac-Nikšić. Na akci navázal 

networking mezi českými a černohorskými firmami a samostatné jednání energetických firem 

zúčastněných v projektu dostavby tepelné elektrárny Pljevlja – opět za účasti obou ministrů a 

náměstkyně ministra Lenky Kovačovské. Na tomto jednání energetických společností (Škody 

Praha a Elektroprivredy Crne Gore) oba ministři potvrdili svoji podporu projektu Pljevlja II a 

zúčastnění generální ředitelé potvrdili svůj zájem dojednat cenu v nadcházejících dnech. 

  

Česko-polské hospodářské vztahy stále v kondici 

V pátek 8. dubna 2016 proběhlo ve velkém sále v budově MPO Na Františku v pořadí již 5. Česko-

polské hospodářské fórum. Přítomno bylo 80 účastníků a mezi nimi řada podnikatelů z obou zemí. 

Program zahájili náměstek ministra Vladimír Bärtl a náměstek ministra rozvoje Polské republiky 

Radosław Domagalski- Łabędzki. Následovaly tři panely, které se zabývaly možnostmi rozšíření 

hospodářské a obchodní spolupráce mezi Českou republiku a Polskem. První panel v oblasti 

průmyslu, inovací a start-upů, druhý v oblasti přeshraniční spolupráce a třetí v oblasti vzájemných 

investic. Vysoká účast na fóru (z 94 pozvaných bylo 80 přítomných) jen potvrzuje Polsko jako 

třetího největšího obchodního partnera České republiky a zájem na další intenzifikaci této 

spolupráce. Fórum bylo završeno setkáním náměstka ministra Vladimíra Bärtla s jeho polským 

kolegou. Mezi hlavní projednávané body patřila jak bilaterální problematika, tak spolupráce v 

rámci V4 a rovněž tak „evropská“ problematika (TTIP nebo přiznání statusu tržní ekonomiky Číně). 

Hodnocení fóra vyznělo velmi pozitivně s tím, že polskou stranu zaujala zejména prezentace z 

oblasti inovací a start-upů, připravená sekcí 61000. 

 

http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/cerna-hora.html
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/cerna-hora.html
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