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Vážení čtenáři, 

 

jednou z významných událostí minulého měsíce v oblasti podpory exportu je nepochybně 

schválení Aktualizace Exportní strategie ČR 2012 – 2020, kterou předložilo Ministerstvo průmyslu 

a obchodu společně s Ministerstvem zahraničních věcí k projednání vládě na konci listopadu. 

Aktualizace, kterou původní Exportní strategie předpokládala, odráží pozitivní změny ve 

spolupráci mezi ministerstvy a zároveň reaguje na změny a trendy na světových trzích. Vybrané 

země zůstávají, ale nově dochází k doplnění také oborovým pohledem, což znamená zohlednění 

poptávky a trendů ve všech zahraničních teritoriích a potenciálu českých firem na tuto poptávku 

reagovat. Podpora exportu tak bude směřovat všude tam, kde budou existovat exportní 

příležitosti a tím bude zajištěna větší flexibilita systému. 

Nové je rovněž zaměření a nabídka služeb pro výrazně inovativní MSP – firmám zapojeným do 

projektů podpory VaVaI budou nabízeny asistenční a další služby proexportní podpory, 

předpokládá se větší výměna informací a spolupráce mezi proexportními institucemi a institucemi 

zabývajícími se podporou inovací. Tímto napojením podpory exportu na podporu VaVaI se 

dosáhne zesílení efektu obou systémů podpory, produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou a 

předpokladu lepšího postavení v hodnotových řetězcích. 

Mezi prioritní oblasti aktualizace exportní strategie patří financování a pojišťování se státní 

podporou, kde je hlavním úkolem dosáhnout stabilizace obou institucí, tj. ČEB a EGAP a navrhnout 

funkční model exportního financování a pojišťování z hlediska udržitelnosti nároků na státní 

rozpočet. Diskuse k institucionálním a procesním změnám již začala. 

Exportní strategii je třeba chápat jako vytváření příznivých podmínek a příležitostí pro obchod, z 

tohoto důvodu je v Aktualizaci také více zmíněno využití našeho členství v Evropské unii a to jak v 

oblasti společné obchodní politiky, tak i co se týká vnitřního trhu. 

Aktualizace se věnuje i oblasti pozitivní ekonomické migrace a projektům, které by měly napomoci 

řešit aktuální nedostatek pracovních sil na českém trhu práce. Z dlouhodobého hlediska je však 

otázka tvorby nových pracovních míst právě prostřednictvím expanze exportních firem relevantní, 

zejména v souvislosti s očekávanou změnou struktury zaměstnanosti v důsledku digitalizace, která 

je podstatou Průmyslu 4.0. 

 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří na Aktualizaci exportní strategie spolupracovali, přispěli svými 

podněty, zpětnou vazbou a cennými připomínkami. Této spolupráce si velmi vážím a považuji ji za 

klíčovou při fázi implementace. 

 

Všem čtenářům našeho Zpravodaje, pro které jsme se po celý uplynulý rok snažili nabízet zajímavý 

obsah, přeji příjemné prožití adventního času. 
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Martin Šperl 

Ředitel odboru řízení exportní strategie a služeb 

 
 

Listopadová rekapitulace 

 

Úspěšná účast českých firem na veletrhu FIHAV v kubánské Havaně 

Ve dnech 31. 10. – 4. 11. proběhl v Havaně 34. ročník veletrhu FIHAV, který byl již opakovaně 

zařazen mezi oficiální účasti ČR. V rámci českého stánku vystavovalo osm firem převážně ze 

sektoru energetiky a elektrotechniky, dále z farmaceutického či potravinářského průmyslu. Další 

české firmy vystavovaly na FIHAV také samostatně. České společnosti na tomto veletrhu podpořil 

také náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, který v rámci své pracovní návštěvy 

Kuby jednal se svými protějšky z ministerstva zahraničního obchodu a investic, ministerstva 

průmyslu, ministerstva energetiky a těžby, ministerstva dopravy, ministerstva zemědělství a s 

tajemníkem Kubánské obchodní komory. Na jednáních jej doprovázeli zástupci českých firem, 

kteří měli možnost prezentovat své projekty. Více informací o příležitostech na kubánském trhu 

naleznete v článcích na webu MPO zde a zde. 

 

Český obranný a bezpečnostní průmysl má co nabídnout 

Celkem patnáct českých firem se prezentovalo v rámci české oficiální účasti mezinárodního 

obranného a bezpečnostního průmyslu INDODEFENCE 2016, který se uskutečnil ve dnech 2. – 5. 

listopadu 2016 v Jakartě. Několik dalších českých firem se zúčastnilo veletrhu také individuálně 

s vlastní expozicí. Mezinárodní veletrh INDODEFENCE je nejprestižnější akcí v oblasti rozvoje 

obranného průmyslu a letectví, bezpečnostních služeb i námořních technologií a obrany v regionu 

východní Asie. Českou expozici navštívili v průběhu veletrhu vicepresident Indonésie Muhammad 

Jusuf Kalla se svým doprovodem. Z domácích hostů jsme přivítali členy Výboru pro zahraniční věci, 

obranu a bezpečnost Senátu ČR Hassana Meziana, Patrika Kunčara, Václava Lásku v doprovodu 

velvyslance ČR v Jakartě Ivana Hotěka a náměstka ministra obrany Tomáše Kuchty. 

 

http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/vystavy-veletrhy/ceske-firmy-vyuzily-vyjimecne-obchodni-prilezitosti-ke-vstupu-na-kubansky-trh--222266/
http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/namestek-ministra-eduard-muricky-podporil-ceske-firmy-na-kube--222076/
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Zahraniční rozvojová spolupráce s Kambodžou 

Dne 10. listopadu 2016 přijal ředitel odboru řízení exportní strategie a služeb Martin Šperl pana 

P. Sovanritha, státního tajemníka Ministerstva průmyslu a řemesel Kambodži. Během schůzky byly 

konzultovány konkrétní aspekty realizační fáze projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS) 

programu Aid for Trade v gesci MPO s názvem „Podpora rozvoje agro-podnikatelských aktivit 

v Kambodži“. Kambodžský představitel charakterizoval činnosti jeho ministerstva a dále uvedl, že 

během svého týdenního pobytu v ČR měl možnost navštívit mj. firmu MITAS, vybrané zemědělské 

podniky s ukázkou využívané technologie a strojního vybavení, úpravnu vody atd., přičemž vše, 

s čím měl možnost se seznámit, jej velmi zaujalo. Kambodža má podle jeho slov velký zájem o 

rozvoj nejen standardní obchodní výměny, ale zejména o zahraniční investice, pro které nabízí 

daňové úlevy s možností jejich následného prodlužování. Za perspektivní sektory v této souvislosti 

označil především zemědělství vč. dovozu zemědělské techniky, gumárenství a energetiku. Obě 

strany se shodly, že možnosti bilaterální hospodářské spolupráce jsou značné a byl potvrzen 

společný zájem o její další posilování. 

 

Tichomořská aliance – perspektiva pro české firmy  

Dne 14. listopadu proběhl na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu seminář „Tichomořská 

aliance jako perspektivní trh pro české firmy v oblasti energetiky, infrastruktury, životní prostředí 

a zpracování vody – aktuální projekty“. Semináře se zúčastnilo přes šedesát zástupců firem a 

institucí. Akce se uskutečnila v návaznosti na skutečnost, že se Česká republika dne 1. července 

2016 stala pozorovatelským státem Tichomořské aliance. Hlavním hostem byl ředitel Obchodní 

komory Tichomořské aliance Jorge Bravo. O průběhu a výsledcích setkání se dočtete v našem 

článku. 

 

Rozvíjíme česko-italské obchodní vztahy, nyní v Hi-tech technologiích 

Dne 15. listopadu 2016 se v Národním domě na Vinohradech uskutečnilo Česko-italské 

ekonomické fórum (ČIEF) v rámci každoroční akce pořádané Asociací malých a středních podniků 

a živnostníků ČR (AMSP) Dne podnikatelů České republiky. Společné akci udělil záštitu prezident 

republiky, který v rámci večerního programu v debatě k aktualitám v české ekonomice s 

ministrem průmyslu a obchodu a s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí mj. vyzdvihl 

význam exportu. Odpolední program byl věnován Česko-italskému ekonomickému fóru. Fórum 

http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/seminar-o-sektorovych-prilezitostech-v-zemich-tichomorske-aliance--222462/
http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/seminar-o-sektorovych-prilezitostech-v-zemich-tichomorske-aliance--222462/
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zahájil italský velvyslanec v Praze J. E. Aldo Amati. O významu, podpoře a výzvách česko-italských 

hospodářských vztahů a investic diskutoval s italský náměstek zahraničních věcí Benedetto Della 

Vedova, náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a náměstek ministra průmyslu a 

obchodu Vladimír Bärtl. O své zkušenosti se podělil i generální ředitel agentury CzechInvest Karel 

Kučera, předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory Gianfranco Pinciroli, zástupce 

České exportní banky a pojišťovny EGAP. Na závěr diskusního bloku došlo k slavnostnímu podpisu 

memoranda o spolupráci mezi italskou národní agenturou pro inovativní technologie, energetiku 

a udržitelný hospodářský rozvoj ENEA a českou akciovou společností ÚJV Řež. V rámci druhého 

bloku následovala B2B setkání. Účastnilo se jich přibližně 30 českých a 30 italských zástupců 

společností z oboru nanotechnologie, biotechnologie, ICT, z farmaceutického průmyslu a 

mechatroniky. Cílem fóra bylo posílit česko-italské vztahy, navázat a rozvinout vzájemnou 

spolupráci a otevřít možnosti financování v oblasti inovací. 

 

Exportní příležitosti v Ghaně, Nigérii a Senegalu 

Dne 21. listopadu 2016 proběhl na MZV seminář Ghana, Nigérie, Senegal – exportní příležitosti 

pro české firmy, na kterém vystoupil vedle náměstka ministra zahraničních věcí M. Tlapy také 

náměstek ministra průmyslu a obchodu V. Bärtl, dále guvernér nigérijského státu Bauchi M. A. 

Abubakar, generální ředitel EGAP J. Procházka a T. Rak z Komerční banky. Čeští podnikatelé měli 

příležitost se informovat o exportních příležitostech na trzích těchto tří teritorií, sdílet své 

zkušenosti s ostatními zástupci firem a hlavně se osobně seznámit s novými obchodními rady 

v Ghaně, Nigérii a Senegalu. 

 

Podzim ve znamení česko-srbských vztahů. 

Nejprve navštívil Srbsko ve dnech 23. a  24. listopadu 2016 předseda Poslanecké sněmovny PČR 

pan Jan Hamáček spolu s delegací podnikatelů organizovanou Hospodářskou komorou ČR. Poté 

30. listopadu přijel na oficiální návštěvu České republiky srbský prezident Tomislav Nikolić. A 

konečně, ve dnech 8. a 9. prosince se v Praze uskuteční zasedání česko-srbské mezivládní komise, 

na které se budou hledat nové podněty pro další rozvoj hospodářských vztahů. Mezivládní komise 

se také vrátí k projednávání projektů ze svého posledního zasedání v roce 2015, kterým nakonec 

srbská vláda nemohla poskytnout státní garance, kvůli restrikcím Mezinárodního měnového 

fondu. Uvidíme, zda se letos srbské straně podaří garance v rozpočtu na rok 2017 nalézt, a zda se 

společné projekty českých firem v Srbsku nakonec podaří realizovat. Poslední statistiky ČSÚ 

naznačují, že by v tomto roce mělo dojít ke zvýšení česko-srbské obchodní výměny o 10 %, a že 

bychom se při vzájemné výměně zboží letos mohli přiblížit hranici 20 mld. Kč. 

 

Investiční konference TUNISIA 2020 

Na pozvání předsedy vlády Tuniské republiky H. Essida na mezinárodní konferenci pro 

ekonomickou podporu a investice v Tunisku TUNISIA 2020, organizovanou ve dnech 29. a 30. 

listopadu 2016 bude Česká republika zastoupena náměstkem ministra průmyslu a obchodu 

Tomášem Novotným. Program konference bude mj. obsahovat vedle politické roviny i oblast 

ekonomických reforem, které byly přijaty kvůli stimulaci ekonomického růstu a podpory investic 

v Tunisku; diskutovanými oblastmi budou ICT, turismus, vzdělávání a průmysl (automobilový, 

textilní, zdravotnický, farmaceutický, elektroprůmysl, obnovitelné zdroje, zemědělství a vodní 

hospodářství. Hlavním cílem bude zejména zjednodušení přístupu k investicím v Tunisku. 
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Experti MPO projednají v Baku meziresortní Memorandum o spolupráci v oblasti energetiky 

Ve dnech 29. – 30. listopadu 2016 se v Baku uskuteční expertní jednání zástupců MPO ČR a 

představitelů Ministerstva energetiky Ázerbájdžánu. Jednání se budou týkat finalizace textu 

Memoranda o spolupráci v oblasti energetiky, které by ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek 

mohl podepsat se svým resortním protějškem Natigem Alijevem v průběhu příštího roku. Sjednání 

Memoranda o vzájemném porozumění ve sféře energetické spolupráce s Ázerbájdžánem je 

z dlouhodobého hlediska významný dokument, který umožní lepší a transparentnější spolupráci 

s jižně kavkazskou zemí, která svými dodávkami ropy kryje až třetinu roční spotřeby ČR. V Baku 

též proběhne diskuze k česko-ázerbájdžánské mezivládní komisi se zástupci ministerstva 

ekonomiky Ázerbájdžánu. Zasedání komise je předběžně plánováno na leden 2017. 

 

Konference o spolupráci na třetích trzích 

Španělsku, a nejen jemu, byla věnována konference, která proběhla 29. listopadu 2016 

v prostorách Hospodářské komory v Praze, za účasti velvyslance Španělska v ČR pana Pedra Calva-

Sotela, předsedy HK ČR Vladimíra Dlouhého, náměstka ministra Vladimíra Bärtla, výkonného 

ředitele agentury ICEX José Carlose Garcíi Queveda, vedoucího oddělení Amerik MPO Matyáše 

Pelanta, Key Account Managera firmy Jablotron a.s. Luise Almase nebo partnera firmy Havel, 

Holásek & Partners Václava Audese. Hlavním cílem bylo seznámit naše firmy se španělskými 

protějšky, kteří by jim mohli pomoci proniknout na trhy zemí Latinské Ameriky, což je filozofie, 

kterou dlouhodobě prosazuje naše ministerstvo při podpoře exportu tuzemských firem. Tj. 

využívat bývalé „koloniální“ země typu Španělska, Francie či Portugalska pro podporu vývozu 

našich vývozců na třetí trhy, tedy i Latinské Ameriky. V programu zazněly mj. zkušenosti 

z působení španělských firem se sídlem v Latinské Americe, informace o projektech našich 

společností v Latinské Americe a představeny byly dva obchodní případy našich firem na těchto 

trzích. Program zakončila individuální jednání s výkonným ředitelem ICEX. 

 

 
CzechTrade začíná slavit 20. narozeniny. Logo k výročí vytvořili studenti. 

Agentura CzechTrade pomáhá českým firmám s exportem už 20 let. Své kulatiny dovrší příští rok 

v květnu, oslavy ale začaly už letos. Agentura v jejich rámci vyhlásila soutěž pro studenty 

grafického designu z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří měli navrhnout nové logo k tomuto 

výročí. Ze všech účastníků soutěže agentura vybrala návrh Františka Tofela. Jím navržené logo „20 

let CzechTrade“ bylo představeno 8. listopadu 2016 na společenském večeru EXPORT LIVE. 

Jednoduchým a svěžím formátem vyjadřuje spojení jména CzechTrade s obchodem, financemi, 

ale i cestami. Zároveň se autorovi podařilo do loga promítnout globální fungování agentury, která 

působí na všech kontinentech. To se odráží v pěti použitých barvách. 

 

Doing business in the UK 
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Zahraniční kancelář CzechTrade v Londýně si Vás dovoluje pozvat na exportní konferenci, která 

proběhne ve čtvrtek 8. 12. 2016 od 9:30 hod. na Ministerstvu průmyslu a obchodu, Politických 

vězňů 20, Praha 1. Konference představí českým firmám mnoho zajímavých témat ve vazbě na 

Velkou Británii. Mimo jiné bude pokrývat témata: Spojené království – současná ekonomická 

situace a výzvy; Kauza BREXIT; Jak zahájit expanzi do UK; Britský business na pochodu změny; 

Perspektivní obory & příležitosti; Příprava a přístup k jednání s britskými partnery; Best practice – 

jednání & účast na veletrzích/akcích. Účast na akci je bezplatná, registrovat se můžete zde. 

 

Exportní cena DHL UniCredit zná své vítěze 

CzechTrade v rámci soutěže vyhlašuje své dvě kategorie: Nejúspěšnější klient agentury 

CzechTrade a Exportní příběh roku. Vítězové těchto kategorií dokazují, že kvalitní české výrobky 

se umí v cizině prosadit. Pomoc našich zástupců v zahraniční je nenahraditelná. To dokazuje vítěz 

první kategorie firma ZK - Termochem s.r.o., která vyhrála tendr na rekonstrukci elektrofiltrů pro 

tepelnou elektrárnu Ugljevik v Bosně a Hercegovině. Šampion druhé kategorie, společnost 

Componenta Moravia s.r.o., navazuje na tradiční výrobu sklářských forem, která má kořeny již v 

roce 1883. V roce 2010 se firma vyprofilovala ve společnost, která produkuje mimo sklářské formy 

i technicky náročné komponenty také pro ostatní průmyslová odvětví jako je letecký průmysl, 

motorsport nebo číslicově řízené stroje. 

 

Španělsko – Exportní seminář 

Dne 23. listopadu se uskutečnil na půdě MPO seminář o exportních příležitostech na španělském 

trhu, který organizovala agentura CzechTrade. Potvrdilo se, že Španělsko zaznamenává poměrně 

pozitivní vývoj spojený se snižující se nezaměstnanosti a rostoucí kupní sílou koncových zákazníků, 

kteří mají chuť zkoušet nové věci. Na semináři vystoupili Martin Pospíšil ředitel odboru 

zahraničně-ekonomických politik I., Petra Jindrová, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade 

Madrid, Ana Lucía Vich-Gadella, obchodní radová španělské ambasády v Praze, Jiří Šimek, 

certifikovaný znalec z a odhadce z oboru ekonomiky – oceňování podniků z firmy Mazars, Martin 

Fára, zástupce ředitele sekce mezinárodních vztahů SPČR a Pavel Eichner, exportní konzultant 

CzechTrade. Na semináři se firmy dozvěděly mj. o aktuálních informacích na trhu, o vývoji 

vzájemného obchodu ČR o oborových příležitostech, či o plánovaných aktivitách pro rok 2017. 

Zajímavá debata se rozvinula na téma, jak působíme na španělské partnery a jak se mohou naše 

firmy vyhnout negativním stereotypům při jednáních. Účastníci se rovněž dozvěděli, jaké 

legislativní minimum potřebují při založení pobočky a jaká je nejvhodnější forma dle účelu 

podnikání. Seminář byl tradičně zakončen individuálními konzultacemi. 

 

Aktuálně 

Česká republika připravuje svou účast na výstavě Astana EXPO 2017 

Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo pověřeno zajištěním účasti České republiky na mezinárodní 

specializované výstavě Astana EXPO 2017, která se uskuteční v termínu 10. června – 10. září 2017. 

Výstava zaměřená na téma „Energie budoucnosti“ je mimo jiné vhodnou příležitostí jak podpořit 

aktivity českých firem na kazachstánském trhu i v zemích okolních, kde právě energetika 

představuje jednu z perspektivních oblastí obchodní spolupráce. V souladu s vládou schválenou 

koncepcí bude v hlavní expozici pavilonu ČR představena „Důmyslnost řešení", která se objevuje 

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/doing-business-in-the-uk
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v technologiích vyvinutých českými vědci i konkrétních aplikacích a produktech českých firem. 

Díky zapojení agentury CzechTourism se návštěvníci výstavy také budou moci seznámit s Českou 

republikou jako turistickou destinací. Chybět nebude ani restaurace s tradiční českou kuchyní, 

pivem a kulturní program, který nabídne umělecká vystoupení z oblasti folklóru i moderní české 

kultury. Doprovodný program dále počítá s realizací odborně zaměřených akcí, jejichž příprava 

bude probíhat v kooperaci s českými firmami a institucemi reprezentujícími podnikatelskou sféru. 

Zájemci o zapojení do účasti ČR na Astana EXPO 2017 se pro bližší informace o možnostech mohou 

obrátit na Kancelář komisaře zřízenou v rámci agentury CzechTrade. Hlavní osobou zodpovědnou 

za organizaci účasti ČR je vládou jmenovaný komisař Ing. Jan Krs, kterého je možné kontaktovat 

na emailové adrese komisar@czechtrade.cz. 

 

Přijetí ministra hospodářství a energetiky německé spolkové země Braniborsko Albrechta 

Gerbera 

Dne 9. prosince 2016 přijme ministr průmyslu a obchodu ČR ministra hospodářství a energetiky 

německé spolkové země Braniborsko Albrechta Gerbera. Kromě témat vzájemného obchodu 

obou zemí by měli oba představitelé diskutovat též o energetických otázkách, týkajících se obou 

zemí. 

 

Prahu navštíví delegace z Čeljabinské oblasti 

Ve dnech 7. – 10. prosince 2016 proběhne návštěva delegace z Čeljabinské oblasti, kterou povede 

ministr ekonomického rozvoje tohoto průmyslově významného ruského regionu pan Sergej 

Smolnikov. Hlavním tématem jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR bude 

memorandum o hospodářské spolupráci mezi MPO ČR a vládou Čeljabinské oblasti, které do 

budoucna předpokládá vznik společné pracovní skupiny. Dále proběhnou jednání se 

zainteresovanými českými firmami. Návštěva uralské delegace navazuje na říjnovou 

podnikatelskou misi do Čeljabinské a Sverdlovské oblasti organizovanou Generálním konzulátem 

v Jekatěrinburgu ve spolupráci s MPO ČR a Komorou SNS. 

 

Mezinárodní výstava v Tatarstánu 

Na pozvání místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Republiky Tatarstán pana Alberta 

Karimova je chystána návštěva NM Jiřího Koliby Republiky Tatarstán u příležitosti konání 

mezinárodní výstavy „Mašinostrojenije". Mettalloobrabotka. Kazaň 2016“ ve dnech 7. – 9. 

prosince 2016. Výstavy se zúčastní 6 českých vystavovatelů – ALTA, Aquacomp Hard, SORED, TOS 

Hulín, TRIMILL a CzechTrade. Společná česká expozice bude největším zahraničním zastoupením 

na této výstavě. 

 

Ministr průmyslu Tádžikistánu navštíví MPO 

U příležitosti státní návštěvy prezidenta Tádžikistánu E. Rachmonova do ČR se uskuteční setkání 

představitelů MPO ČR, MZV ČR, Svazu průmyslu a dopravy, Komory SNS a dalších institucí 

s ministrem průmyslu a nových technologií Tádžikistánu Š. Bobozodou v budově MPO ČR. Za 

českou stranu přivítá tádžické partnery náměstek ministra E. Muřický. 

 

Pozvánka na seminář s proexportním zaměřením „Doing Business in Switzerland“ 

mailto:komisar@czechtrade.cz
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Plánujete proniknout na švýcarský trh, rozvinout Vaše obchodní vztahy či ve Švýcarsku založit 

společnost? Právě pro Vás je připraven ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České 

republiky seminář na téma Doing Business in Switzerland. Součástí jsou přednášky, panelová 

diskuze s renomovanými odborníky na švýcarský trh a bilaterální jednání. Panelu a následných 

jednání se budou účastnit zástupci organizace Greater Geneva Bern Area, která podporuje 

zahraniční společnosti, aby mohly rychle zahájit a rozvinout své aktivity v západním Švýcarsku. 

Zaměřují se na služby od zajištění informací o podnikatelském prostředí přes výběr nejlepších 

lokací až po přímé zprostředkování kontaktů. Dále zde bude zástupce právní společnosti Erb/ 

Jaroch/Ügli z Zurichu, který seznámí členy s právními podmínkami při vstupu na švýcarský trh. O 

úspěšném podnikání ve Švýcarsku, jako dodavatel CERNU, pohovoří zástupce české společnosti 

Nebullo a HST Obchodní komora Švýcarsko-Česká republika poskytne návštěvníkům informace o 

podpoře vzájemného bilaterálního obchodu. Akce se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 16 

hodin na Výstavišti České Budějovice a.s. – Pavilon B4, Husova 523, 370 21, České Budějovice. 

Svou účast a zájem o bilaterální setkání s vybranými panelisty, prosím, potvrďte nejpozději na 

tkoudelkova@hst.cz, Kontaktní osobou je: Tereza Koudelková, tel: +420 222 516 614. Vstup na 

konferenci je zdarma. 

 

Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2015 

Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a Svazem průmyslu a dopravy ČR připravilo MPO v 

pořadí již devatenácté vydání publikace Panorama zpracovatelského průmyslu ČR. Cílem této 

ročenky je poskytnout odborné informace o vývoji a dosažených výsledcích zpracovatelského 

průmyslu a zároveň tak prezentovat výsledky průmyslových firem působících na území České 

republiky. Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2015 obsahuje definitivní roční údaje 

Českého statistického úřadu za období 2008 až 2014. Jejich jedinečnost spočívá především v tom, 

že jsou to data konečná, podrobně členěna podle jednotlivých skupin zpracovatelského průmyslu. 

 
 

 

Archiv předchozích vydání Zpravodaje na BusinessInfo.cz 
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