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Vážení čtenáři, 

 

po krátké letní přestávce Vám dnes nabízíme zářijové vydání Zpravodaje MPO, které přichází těsně 

před začátkem jedné z nejvýznamnějších akcí českého průmyslu – Mezinárodním strojírenským 

veletrhem. Také v letošním roce se různých akcí v rámci veletrhu zúčastní představitelé MPO 

v čele s ministrem Janem Mládkem a jeho náměstky. Naším cílem je zpřístupnit exportní služby 

ministerstva našim podnikatelům – exportérům, ať už přijdou na MSV jako vystavovatelé nebo 

návštěvníci. Ke konzultacím budeme připraveni jak na stánku MPO (P83), který již tradičně sdílíme 

společně s naším partnerem, Svazem strojírenské technologie, tak v rámci Exportního domu MZV 

a EGAP, na Klientském centru pro exportéry i na dalších místech. 

 

V rámci veletrhu nás také naleznete na celé řadě diskusí, seminářů a doprovodných akcí, 

teritoriálního nebo odborného zaměření. Z akcí týkajících se našich zahraničních obchodních 

partnerů bychom chtěli zmínit především Česko-čínské fórum o obchodní a investiční spolupráci, 

protože Čína je letošní partnerskou zemí strojírenského veletrhu. Již tradičně se uskuteční také 

Business den Ruské federace, dále pak Slovenský národný ďeň, Business den Běloruska či Česko-

indické business fórum. 

 

Těšíme se na setkání se všemi z Vás na 58. ročníku MSV Brno! 

 

 
 

Podnikatelská mise do Čeljabinsku a Jekatěrinburgu 

Ve dnech 23. – 27. října 2016 se uskuteční podnikatelská mise do Čeljabinsku a Jekatěrinburgu, 

dvou mimořádně významných regionů Ruské federace. Podnikatelskou misi bude z Moskvy 

doprovázet český velvyslanec Vladimír Remek s obchodním radou Martinem Baštou. Za MPO se 

zúčastní ředitel odboru zahraničně ekonomických politik I. Martin Pospíšil a teritoriální 

specialistka Olga Kalinová. K delegaci se připojí také člen hospodářského výboru Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR poslanec Václav Snopek. V obou navštívených destinacích se uskuteční 

podnikatelská fóra, jejichž hlavní součástí budou dvoustranná jednání s místními firmami (B2B), 

které budou vyhledávat regionální obchodně průmyslové komory. Akci organizuje Komora SNS ve 

spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Jekatěrinburgu a za podpory projektu MZV ČR PROPED. 

Účast na misi je otevřena všem českým exportérům, kteří mají zájem o tyto regiony, registrace 

stále probíhá. Více informací a přihlášku naleznete ZDE. 

 

 

 

http://www.komorasns.cz/events/show?eventsId=39
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Oborová mise českých firem na Ukrajině 

Náměstek ministra Vladimír Bärtl povede ve dnech 11. – 13. října 2016 oborovou misi zaměřenou 

na prezentaci možností českého leteckého průmyslu zájemcům z Ukrajiny. Desítka českých firem 

se zúčastní Česko-ukrajinského letecko-průmyslového fóra v rámci Mezinárodního leteckého a 

kosmického veletrhu AviaSvit XXI v Kyjevě. V plánu je též společný stánek CzechTrade, který 

přispěje k účinnější prezentaci českých leteckých výrobců. Seznam ukrajinských partnerů zahrnuje 

významné společnosti jako Antonov, Motor Sič, Charkovský strojírenský podnik FED atd. Akce je 

organizována Asociací leteckých výrobců ve spolupráci s ekonomickým úsekem ZÚ Kyjev. 

 

Oživení činnosti Česko-ukrajinské Mezivládní komise 

V souvislosti se jmenováním nové předsedkyně Mezivládní komise na ukrajinské straně, kterou 

od nynějška zastává vicepremiérka Ukrajiny pro evropskou a euroatlantickou integraci Ivanna 

Klympush-Tsyntsadze, dojde velmi pravděpodobně v nejbližších měsících k oživení činnosti Česko-

ukrajinské mezivládní komise. K diskuzi ohledně termínu a formátu příštího zasedání dojde při 

setkání náměstka Vladimíra Bärtla s vicepremiérkou Klympush-Tsyntsadze v průběhu jeho 

pracovní návštěvy Ukrajiny ve dnech 11. – 13. října 2016. Zasedání komise by mělo posloužit jako 

významný předstupeň a příprava ekonomické dimenze plánované cesty premiéra Bohuslava 

Sobotky na Ukrajinu v prvním pololetí roku 2017. 

 

Obchodní spolupráce s Moldavskem 

Ve dnech 18. - 19. října 2016 se v Praze uskuteční zasedání Česko-moldavské Mezivládní komise. 

V rámci zasedání budou projednány otázky společného zájmu včetně možných projektů českých 

firem a obchodní spolupráce obecně. Moldavsko je jedním z nejdůležitějších příjemců rozvojové 

pomoci z ČR. Důležitým momentem pro budoucnost vzájemných vztahů je nedávno uzavřená 

Asociační dohoda mezi Moldavskem a EU (DCFTA), která vytváří předpoklady pro jejich další rozvoj 

tím, že v maximální míře odstraňuje překážky v obchodu a napomáhá harmonizaci klíčových 

právních předpisů. 

 

Zahájení výroby firmy Brisk Tábor v Togliatti 

Dne 19. října 2016 dojde ke slavnostnímu otevření závodu společnosti Brisk Tábor, který firma 

postavila ve městě Togliatti, v Samarské oblasti Ruské federace. Tato oblast je v Rusku vnímána 

jako klastr automobilového průmyslu (v blízkosti se nachází koncern AVTOVAZ a mnoho výrobců 

automobilových komponentů). Patří mezi dynamicky se rozvíjejícími regiony a těší stálému zájmu 

řady českých exportérů a investorů. Firma Brisk Tábor bude svým partnerům dodávat zapalovací 

svíčky, čidla do motorů a podobné výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Od této investice 

v hodnotě desítek milionů korun si slibuje významné rozšíření svého podílu na trhu nejen Ruské 

federace, ale i celé Euroasijské hospodářské unie. Slavnostního otevření se jako čestný host 

zúčastní ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek, který využije své návštěvy k setkání 

s gubernátorem a dalšími představiteli Samarské oblasti, ministerstva průmyslu a obchodu Ruské 

federace a dalšími přítomnými hosty. 

 

Česko-italské ekonomické fórum nastíní nové perspektivy spolupráce 

V Národním domě na Vinohradech proběhne dne 15. listopadu 2016 Česko-italské ekonomické 

fórum. Fórum se bude konat v rámci Dne podnikatelů České republiky, největší akce roku 
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pořádané Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Nad celou akcí převzal záštitu 

prezident republiky Miloš Zeman, který se osobně zúčastní talk show v průběhu galavečera. 

Českou republiku při této příležitosti navštíví italský náměstek ministra pro zahraniční vztahy a 

mezinárodní spolupráci Vincenzo Amendola. Česko-italské fórum zahájí velvyslanec Italské 

republiky v Praze J. E. Aldo Amati společně s předsedou AMSP ČR Karlem Havlíčkem. V rámci 

diskusního bloku Česko-italského fóra vystoupí také náměstek Amendola, náměstek ministra 

průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl, dále generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera a 

předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory Gianfranco Pinciroli. Další blok bude 

vyhrazen B2B setkání zástupců českých a italských společností. Česko-italské ekonomické fórum 

má zprostředkovat nabídku spolupráce podnikatelů obou zemí a posílit synergie v oblastech 

nanotechnologií, biotechnologií, ICT, ve farmaceutickém průmyslu a mechatronice, s cílem otevřít 

možnosti finančních vstupů a propojení. Fórum je koordinováno ve spolupráci s MPO, MZV, ÚV, 

HK ČR, velvyslanectvím Itálie a Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou. Vhodné 

zainteresované podniky z obou zemí jsou předem registrovány Asociací MSP ČR a Italsko-českou 

obchodní a průmyslovou komorou. 

 

Mezinárodní strojírenský veletrh 3. – 7. 10. 2016, Brno 

Druhý den Mezinárodního strojírenského veletrhu bude zahájen již tradiční pracovní snídaní 

ministra s představiteli ruských regionů. Následně proběhne Business den Ruské federace, kde 

jsou plánována vystoupení ministra průmyslu a obchodu ČR Jana Mládka a náměstka ministra 

průmyslu a obchodu RF Georgie Kalamanova. Vystoupí též oba velvyslanci a řada dalších 

představitelů a osobností z obou zemí. Konference má za cíl prezentovat investiční možnosti a 

potenciál vybraných regionů Ruské federace a jejich zájem o spolupráci s českými firmami. Rovněž 

v úterý ministr průmyslu a obchodu ČR spolu se svým slovenským partnerem, ministrem 

hospodářství Žigou, zahájí Slovenský národní den na tomto veletrhu a při této příležitosti také 

pohovoří o dalším rozvoji Česko-slovenských hospodářských a obchodních vztahů. Ve středu v 

dopoledních hodinách bude na brněnském veletrhu pořádán Business Den Běloruska. 

Konference, věnované rozvoji Česko-běloruské obchodně ekonomické spolupráce, se poprvé 

zúčastní náměstek ministra zahraničních věcí a náměstek průmyslu a obchodu Běloruska, kteří v 

doprovodu běloruských firem přicestují na pozvání ministra Mládka. 

 

Seminář Ministerstva průmyslu a obchodu – Podpora proexportního potenciálu českých firem 

a právo duševního vlastnictví 

Hodláte rozšířit své aktivity do některých exportně atraktivních zemí? Využíváte inovativní a 

technicky originální řešení? Zajímá Vás, jak uspět na světových trzích s patentovou ochranou? 

Tato a další témata budou diskutována na semináři, na který Vás srdečně zveme. Cílem semináře 

je v rámci podpory exportu ČR poskytnout informace zejména o patentové ochraně v ČR a 

zahraničí, informovat o výhodách a možných rizicích, marketingových využití a patentové ochraně 

na některých exportních trzích. Seminář odkryje proexportní příležitosti spojené s patentovou 

ochranou zejm. pro malé a střední podniky.  Mezi tématy semináře naleznete dále přednášky: Jak 

uspět na světových trzích s produkty krytými patentovou ochranou, Možnosti podpory patentové 

aktivity z fondů EU, Patenty a malé a střední podniky, Patentové informace inspirací pro vývoj a 

výrobu, Marketingové využití systému PCT, Visegrádský patentový institut. Mezi řečníky budou 
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Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu, Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového 

vlastnictví, Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Karel Havlíček, předseda 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a dále zástupci patentově a exportně 

aktivních firem. Vzhledem k omezeným kapacitám je nutné se na seminář zaregistrovat na adrese: 

srolerova@mpo.cz, a to do 21. října 2016. Termín konání: 10. listopadu 2016, 9:00 – 13:30. Místo 

konání: budova Ministerstva průmyslu a obchodu Na Františku 32, zasedací místnost 239. 

 

SOLVIT pomáhá čím dál více občanům i podnikatelům 

SOLVIT je celoevropská asistenční síť, která pomáhá občanům a podnikatelům EU, pokud v jednání 

s úřady v jiném členském státě narazí na diskriminační požadavky či nespravedlivé zacházení. 

Službu SOLVIT v ČR zajišťuje bezplatně MPO. Povědomí o službě SOLVIT se zvyšuje, což dokazuje 

rostoucí počet řešených případů (v roce 2013 řešilo české centrum SOLVIT 59 případů, v roce 2015 

to už bylo 97 případů). Většina stížností byla přitom podána českými občany a podnikateli 

jednajícími s úřady v jiných členských státech, avšak službu mohou využít i občané EU žijící v ČR. 

Centrum udržuje úzkou spolupráci s Evropskou komisí a ostatními centry SOLVIT v dalších 

členských státech a snaží se prohloubit pracovní kontakty a dialog s relevantními pracovníky 

dalších odpovědných ministerstev a úřadů tak, aby byla poskytovaná služba stále kvalitnější. Více 

o službě se dozvíte zde. 

 

Volný obchod mezi EU a Indonésií 

Indonésie je další ze zemí ASEAN, se kterými EU zahájila bilaterální jednání o dohodě o volném 

obchodu. Komisařka pro obchod Malmström a indonéský ministr obchodu Lembong to oznámili 

v červenci poté, co Rada schválila mandát umožňující Evropské komisi tuto dohodu vyjednávat. 

První kolo jednání se uskuteční na konci září 2016. Indonésie je největší ekonomikou v rámci 

uskupení ASEAN, je zde tedy velký potenciál pro oba partnery posílit obchodní vazby a spolupráci. 

Dohoda odstraní cla i netarifní překážky obchodu, usnadní obchod službami a proudění investic, 

přístup na trh s veřejnými zakázkami či posílí ochranu práv duševního vlastnictví. Než bude 

dohoda sjednána, má Indonésie jako rozvojová země nárok na výhodnější přístup na evropský trh 

díky Systému všeobecných celních preferencí (GSP). Informaci o zahájení jednání lze nalézt na 

stránkách Evropské komise. 

 

Vývoj na trhu s ocelí 

Světový trh s ocelí se nadále potýká s významnými tržními distorzemi, na které reaguje i Evropská 

unie v rámci své obchodní politiky. Na přelomu července a srpna EU uložila antidumpingová cla 

ve výši 18,4 – 22,5% na dovozy betonářské oceli z Číny a 18,7 – 36,1% na dovozy zastudena 

válcovaných plechů z Číny a Ruska. 11. srpna byla též zavedena celní evidence dovozů tlustých 

plechů z Číny, což by v případě uložení antidumpingových opatření mohlo pro dovozce znamenat 

zpětný výběr cel k tomuto datu. Na základě výsledku sporu ve WTO pak Čína zrušila svá 

antidumpingová opatření na dovozy nerezových bezešvých trubek z EU. V širším kontextu se 

problémy globálního trhu s ocelářskými výrobky zabývali lídři států skupiny G20 se na svém 

červencovém a zářijovém setkání. Zásadním tématem bylo omezování nadbytečných výrobních 

kapacit v ocelářství. Lze považovat za úspěch, že se ke společnému prohlášení o nutnosti 

kolektivní akce připojila i Čína, která se na světové ocelářské nadkapacitě významně podílí. 

mailto:srolerova@mpo.cz
http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1528
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Dohoda o obchodu environmentálním zbožím 

Jednání směřující k uzavření Dohody o environmentálním zboží (EGA) úspěšně pokračují a vše 

směřuje k dokončení jednání do konce letošního roku. Jako přelomové lze hodnotit červencové, 

v pořadí již 15. kolo jednání, na kterém se jednotliví členové iniciativy dohodli na dalším postupu 

ve čtyřech klíčových oblastech a došlo tak k vytvoření tzv. landing zones pro další jednání. Zároveň 

byl stanoven také další časový harmonogram, který počítá s konáním dalších třech jednacích kol; 

tzv. mini-ministeriálu k EGA na okraj ministerského zasedání WTO v Oslu v říjnu a ministerské 

zasedání k EGA v prosinci 2016, na kterém by byla uzavřena výsledná Dohoda. Výsledky 

z posledního jednacího kola byly následně „posvěceny“ také na srpnovém zasedání velvyslanců z 

účastnických zemí. Závazek na uzavření Dohody do konce letošního roku se stal rovněž součástí 

závěrečného prohlášení ze summitu G20 v čínském Hangzhou konaném ve dnech 4. a 5. září 2016. 

 

 
 

CzechTrade na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 

Úterý 4. října 

Meeting Point CzechTrade (Kongresové centrum, sál A) 

Firmy se mohou na Meeting pointu zúčastnit individuálních jednání se zahraničními zástupci 

agentury, načerpat od nich zkušenosti i naplánovat asistenční služby. Letos zde své znalosti 

teritoria nabídne nejvíce zahraničních zástupců za posledních pět let. Na české exportéry čeká více 

než 400 konzultací s celkem 29 vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade a 5 vedoucími 

ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR. 

 

Kolumbie, Mexiko, Peru a Chile (Pavilon P, sál P3) 

Přednášky přiblíží českým podnikatelům překážky vstupu na tyto trhy, nabídnou účasti na 

veletrzích a podnikatelských misích. Nebudou chybět ani praktické tipy pro obchodování a 

obchodní zvyklosti v jednotlivých teritoriích. Součástí akce jsou rovněž individuální konzultace. 

 

Průmyslový design – Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti (Kongresové centrum, sál E) 

Akce je určena zejména zástupcům výrobních podniků, které se nebojí inovovat. Průmyslový 

designéři jim představí možnosti a výhody spolupráce, nebudou chybět zkušenosti z praxe. 

Zástupce CzechTrade přiblíží postup individuální spolupráce firmy s designérem v rámci projektu 

Design pro konkurenceschopnost 2016 – 2018. 

 
 

Ministr Mládek v Dubrovníku o českém hospodářství 

Ministr Jan Mládek vystoupil dne 29. září 2016 na konferenci Sincere (Smart Ideas and a New 

Concept of Economic Regeneration in Europe) v chorvatském Dubrovníku. Konference měla 

poukázat na současné ekonomické výzvy v evropských zemích a jejich řešení. Pan ministr vystoupil 

před plénem jako hlavní řečník a zahájil tak celou konferenci. Ve své projevu hovořil mimo jiné o 

transformaci českého hospodářství po vstupu do Evropské unie a zaměřil se na budoucí směřování 



Stránka 6 z 6 

 

českého průmyslu v období nového věku digitalizace a nových technologií. Poznamenal, že Česká 

republika je připravena adaptovat se na rychle se měnící prostředí a představil publiku koncepci 

Průmysl 4.0, která reaguje právě na nástup 4. průmyslové revoluce, revoluce informačních 

technologií. Mezi dalšími řečníky byli ministři z Makedonie, Kosova, Chorvatska, či Albánie. Na 

okraj konference jednal pan ministr Mládek s kosovskou ministryní průmyslu a obchodu Hykmete 

Bajrami o možnostech rozšíření hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi.  

 

Škoda Praha se připravuje k dostavbě elektrárny 

Dne 29. 9. 2016 byla v Černé Hoře podepsána dohoda mezi zástupci Škody Praha a černohorskou 

elektrárenskou společností EPCG týkající se dostavby TE Pljevlja. Ceremoniální akce podpisu 

proběhla za účasti černohorského premiéra Milo Djukanoviće, místopředsedy vlády Vujici 

Lazoviće a ministra hospodářství Vladimira Kavariće. Za českou stranu se akce zúčastnil ředitel 

odboru zahraničně ekonomických politik pan Martin Pospíšil jako vedoucí české delegace, dále 

generální ředitelé ČEB a EGAP pánové Karel Bureš a Jan Procházka. V rámci pracovní cesty byla 

projednávána také otázka dostatečných záruk černohorské strany k projektu a to zejména s 

ohledem na blížící se termín, po kterém již dle nových pravidel OECD nebude ČR moci poskytovat 

státní záruky na výstavbu nových uhelných elektráren. Poskytnutí financí však není automatické a 

vyžaduje pečlivé vyhodnocení všech možných rizik ze strany ČEB a EGAP. Projekt se tak dostává 

do kritické fáze, během které musí být vyjasněna otázka financování a tedy i samotný osud 

projektu. 

 

Jednání ministra Mládka s představiteli ruského holdingu UGMK 

Z podnětu ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka se v pondělí 26. září uskutečnilo jednání o 

budoucnosti českého výrobce dopravních letounů Aircraft Industries. Cílem bylo vyjasnit postoj 

ruského vlastníka k Aircraft Industries (těžařský koncern UGMK) v souvislosti s jeho údajnými 

záměry přesunout výrobu z moravských Kunovic do Ruska a vyjednat oboustranně přijatelné 

řešení současné komplikované situace. Ještě týž den obdržel ministr Jan Mládek od Andreje 

Kozicyna dopis, ve kterém firma UGMK potvrzuje své plány ohledně českého výrobce a ujišťuje o 

tom, že přesun výroby na území RF neplánuje. Setkání se zúčastnili i představitelé celostátní 

odborové organizace KOVO, která byla posledním vývojem událostí okolo kunovické firmy 

společně s MPO ČR znepokojena. Podrobněji ZDE. 
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