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Vážení čtenáři, 

 

vítejte u prvního vydání Zpravodaje v novém roce. V tomto čísle chceme upozornit na několik 

podstatných událostí, které se připravují jak na půdě orgánů EU, tak ve WTO či OECD, kterých se 

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktivně účastní, a které mohou přinést významná zlepšení 

podmínek zahraničního obchodu. V dalších částech Zpravodaje naleznete pozvánku na akce, které 

by vás mohly zaujmout, rekapitulaci některých prosincových aktivit i informace o aktuálním dění 

z agentury CzechTrade. 

 

Věříme, že pro vás budou zprávy z oblasti zahraničního obchodu i nadále přínosné, a že vám bude 

Ministerstvo průmyslu a obchodu dobrým partnerem i v roce 2017. 

 
 

Co nás čeká v roce 2017 

Maltské předsednictví a jeho priority v Radě EU 

V roce 2017 bude jednáním Rady EU předsedat nejprve Malta (leden – červen) a následně 

Estonsko (červenec – prosinec). V obou případech jde o malé státy, které se navíc předsednictví 

ujímají poprvé ve své historii. Lze proto očekávat, že tím bude odpovídajícím způsobem ovlivněn 

průběh obou předsednictví. Zatímco Estonsko své priority ještě nespecifikovalo (lze očekávat 

například důraz na digitální trh, telekomunikace a služby informační společnosti), maltské 

předsednictví již svá stěžejní témata představilo. 

Malta se bude snažit dokončit projednávání návrhů rozpracovaných nejen během slovenského 

předsednictví, ale i priorit celého současného předsednického tria. Z pohledu agend MPO se bude 

jednat zejména o finalizaci jednání s Evropským parlamentem o velkoobchodním roamingu nebo 

o modernizaci nástrojů na ochranu obchodu, dále též o nalezení shody mezi členskými státy v 

případě návrhu nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu nebo návrhu nařízení o 

přeshraničním doručování balíků. Rada ministrů pro konkurenceschopnost by měla v průběhu 

maltského předsednictví zasedat celkem třikrát. Na únorovém jednání by měl být přijat obecný 

přístup k návrhu nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány v oblasti ochrany spotřebitele. 

Neformální dubnová Rada se bude dle předběžných informací zabývat otázkami průmyslu a 

problematikou start-upů a scale-upů. V květnu by poté mělo proběhnout společné zasedání Rady 

pro konkurenceschopnost a Rady pro telekomunikace, na němž se očekává přijetí obecného 

přístupu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a 

jejich přípojných vozidel a také vyhodnocení naplňování Strategie pro jednotný digitální trh (DSM) 

a Strategie vnitřního trhu (SMS). 
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Vývoj v oblasti přiznání statusu tržní ekonomiky Číně 

Rada projedná návrh EK na komplexní změnu antidumpingové metodologie, která by měla uvést 

právo EU do souladu se závazky ve WTO poté, co vypršela platnost některých ustanovení 

přístupového protokolu Číny k WTO. Čína již učinila kroky, které povedou k napadení legislativy 

EU u Orgánu pro řešení sporů WTO. 

 

Strategie vnitřního trhu 2017 

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude i v tomto roce aktivně podporovat společné úsilí Evropské 

komise a členských států v ambiciózní implementaci Strategie vnitřního trhu (Single Market 

Strategy). Hlavním cílem bude i nadále zefektivnění a prohloubení fungování vnitřního trhu. V 

obecné rovině budou projednávána opatření zaměřená na lepší vymáhání pravidel vnitřního trhu 

a zároveň efektivnější a administrativně méně zatěžující výkon přeshraničních aktivit podnikatelů 

a občanů. Jde o iniciativy Jednotné digitální brány (Single Digital Gateway, SDG) a Nástroj pro 

získávání informací na vnitřním trhu (Single Market Information Tool, SMIT). Díky SDG budou mít 

podnikatelé a občané uživatelsky příjemnější a dostupnější elektronický přístup k uceleným 

informacím nebo integrovaným veřejným službám v otázce přeshraničního podnikání a pohybu 

na vnitřním trhu. Naopak SMIT by měl zmocnit Evropskou komisi v naprosto ojedinělých a 

výjimečných případech vyžádat si od vybraných velkých tržních hráčů informace o jejich 

přeshraničním působení na vnitřním trhu tak, aby mohla prozkoumat případná podezření na 

závažná porušení pravidel vnitřního trhu. 

 

Parlament ČR bude projednávat dohodu CETA 

Před koncem roku 2016 byla vládě a následně Poslanecké sněmovně a Senátu předložena 

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA). Obě komory Parlamentu 

také mají k dispozici studii dopadů uzavření dohody CETA na ekonomiku ČR, kterou zpracovala 

Technická univerzita v Liberci na základě zadání Ministerstva průmyslu a obchodu. Studie je 

k dispozici rovněž na webu MPO. Dohodu CETA také včera 25. ledna představil v hospodářském 

výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR náměstek ministra Vladimír Bärtl. Hospodářský 

výbor po následné diskuzi přijal usnesení doporučující rychlou ratifikaci dohody. Po schválení 

dohody v Parlamentu ji musí podepsat prezident. ČR se bude snažit, aby ratifikace nebyla 

zdlouhavá a proběhla hladce. Celkový proces ratifikace, který aktuálně probíhá ve všech členských 

státech EU, však může trvat i několik let. Mezitím bude dohoda prováděna prozatímně – tedy v 

částech, které spadají do výlučné kompetence EU. 

 

Světová obchodní organizace (WTO) 

- implementace Dohody o usnadňování obchodu (TFA) uzavřené na ministerské konferenci 

na Bali v roce 2013. V listopadu 2014 byl přijat Generální radou WTO pozměňovací 

protokol, kterým se TFA vkládá do přílohy 1A Dohody o zřízení Světové obchodní 

organizace. Tento protokol vstoupí v platnost po jeho přijetí 2⁄3 členů WTO; předpoklad je 

první část roku 2017. Dohoda významně usnadní celní procedury v mezinárodním 

obchodě, sníží čas potřebný pro celní odbavení a zvýší transparentnost. Náklady firem 

související s celními procedurami by se tak díky dohodě mohly snížit až o 10 %. 

- účast na 6. globální prověrce Aid for Trade, která proběhne ve dnech 11. až 13. července 

2017 v Ženevě. ČR se na této iniciativě aktivně podílí, byť v omezeném rozsahu, od 

http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/mpo-zverejnilo-studii-dopadu-uzavreni-dohody-ceta-na-ekonomiku-cr---223455/
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samého počátku. V souvislosti s přípravou výše uvedené akce poskytla odpovědi do 

příslušných dotazníků WTO a OECD. 

- XI. Ministerská konference WTO (11. – 14. prosince 2017; Buenos Aires), v rámci níž lze 

očekávat výstupy v oblasti pravidel zemědělství a nezemědělských produktů (NAMA), 

domácí regulace ve službách či e-commerce. Jako reálné se jeví také sjednání dvou 

vícestranných dohod – Dohoda o obchodu se službami (TISA) a Dohoda o 

environmentálním zboží (EGA). 

 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

- zasedání Rady na úrovni ministrů (v týdnu od 5. června 2017, Paříž) s možnou účastí 

ministra průmyslu a obchodu ČR. Předběžnými tématy rady jsou: „Lepší globalizace: 

udržitelný růst, kvalitní místa a posílení rovnosti“; „Obchod a investice k prospěchu 

všech“; a horizontální téma: „Podpora veřejné diskuse a komunikace k tématu 

globalizace“. 

- LEED Forum (Local Economic and Employment Development Forum) – výroční zasedání 

(10. – 11. dubna 2017, Praha). Jedná se o setkání expertů, kteří se zabývají problematikou 

zaměstnanosti a místního rozvoje. Formát akce využívá kombinaci plenárního jednání, 

intenzivního networkingu a tematicky zaměřených workshopů. Základními tématy pro 

jednání budou: „Posílení produktivity a inkluzivnosti pracovního a podnikatelského trhu“; 

„Role místních úrovní v oblasti zaměstnanosti a malých a středních podniků“; a 

„Spolupráce a konkurenceschopnost místních úrovní (meziobecní a meziregionální 

spolupráce)“. 

- hodnocení České republiky Pracovní skupinou OECD proti podplácení zahraničních 

veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (4. kolo hodnocení, které 

probíhá od podzimu 2016 do června 2017). Hodnotící mise OECD proběhne 7. – 9. února 

2017 v Praze. Přijetí hodnotící zprávy včetně doporučení následně v červnu 2017. 

- hodnocení politik životního prostředí ČR (Environmental Performance Review, EPR), které 

probíhá od podzimu 2016 do začátku roku 2018. Hodnotící mise OECD proběhne v červnu 

2017 v Praze, politická mise v listopadu, následné oponentní jednání v termínu leden-

únor 2018 a zveřejnění zprávy je naplánováno na léto roku 2018. 

 

Modernizace nástrojů na ochranu obchodu 

Během roku 2017 bude MT PRES (resp. EE PRES) projednávat se zástupci Evropské komise a 

Evropského parlamentu finální podobu změny základního antidumpingového a antisubvenčního 

nařízení, které by mělo modernizovat nástroje na ochranu před nekalými obchodními praktikami 

tak, aby odpovídaly realitě současného světového obchodu. V roce 2017 vstoupí v platnost 

nařízení, které upravuje sledování dodavatelského řetězce dovozců tzv. konfliktních minerálů. V 

zájmu omezení finančních toků podílejících se na financování konfliktů, nestátních ozbrojených 

skupin a destabilizaci regionů, ve kterých se těží cín, wolfram, tantal a zlato, budou mít dovozci 

těchto kovů a minerálů do EU povinnost provádět náležitý dohled nad svým dodavatelským 

řetězcem. 
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Kazachstán 

Sekce 51000 navazuje na svoji předešlou úspěšnou podnikatelskou misi do Astany z prosince 2016 

a koná kroky k přípravě 9. zasedání česko-kazachstánské Mezivládní komise. Dne 30. ledna 

proběhne porada české části zaměřená na formování návrhu protokolu. Vlastní zasedání se 

předpokládá na přelomu měsíců února a března 2017. Forma zapojení podnikatelů se zájmem o 

Kazachstán je v jednání. 

 

SRN 

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se dne 31. ledna 2017 zúčastní tradičního novoročního 

Jour Fixe členů a přátel Česko-německé obchodní a průmyslové komory v Praze. Při této 

příležitosti pronese krátkou zdravici. 

 

 

Exportní příležitosti na africkém trhu 

S řediteli afrických zahraničních kanceláří CzechTrade – konkrétně v Káhiře, Casablance a nově 

otevřené kanceláři v Lagosu se můžete setkat 7. února 2017 na MPO, v rámci další teritoriálně 

zaměřené exportní konference. Dne 17. února pak proběhne navazující teritoriální konzultace k 

subsaharské Africe (k teritoriím: JAR, Angola, Ghana, Demokratická republika Kongo aj). Na obou 

akcích se podnikatelé dovědí o aktuálních obchodních a oborových příležitostech, překážkách při 

vstupu na africké trhy, tipech pro obchodování, zvyklostech a praktických zkušenostech. Prostor 

bude rovněž pro individuální konzultace. 

 

Chorvatsko 

V úterý 14. února 2017 se v prostorách MPO ČR Na Františku uskuteční seminář „Investiční 

příležitosti v Chorvatsku“. Akci organizují společně MPO ČR, Velvyslanectví Chorvatska v Praze, 

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Agentura pro investice a konkurenceschopnost Chorvatska. Na 

programu jsou prezentace investičního a podnikatelského klimatu v Chorvatsku včetně jejich 

právního rámce a prezentace konkrétních strategických investičních projektů v Chorvatsku.  Akce 

je organizována v souvislosti a v předvečer oficiální návštěvy prezidenta republiky v Chorvatsku. 

 

Dovozci mohou snížit náklady 

Zpracovatelské firmy z EU, jejichž dovážená surovina nebo komponent do výroby není v EU 

vyráběna, popř. výroba nepostačuje k pokrytí evropské poptávky, mohou své dovozní náklady 

snížit díky systému pozastavení všeobecných cel (autonomních celních suspenzí). Termínem pro 

podání žádostí o pozastavení cel platných od roku 2018 je 20. 2. 2017. Platných pozastavení cel 

může využít kterýkoliv dovozce z EU bez nutnosti podávat žádost. Více informací o způsobu 

podání žádosti naleznete na stránkách MPO, nebo můžete kontaktovat oddělení ochranných 

opatření obchodu MPO prostřednictvím e-mailu hurych@mpo.cz. 

 

 

 

 

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/nigerie_-maroko_-egypt-_-rady-a-tipy-pro-cesky-export
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/subsaharska-afrika-_-prilezitosti-pro-ceske-exportery
http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/pozastaveni-cel-na-suroviny-a-polotovary/
mailto:hurych@mpo.cz?subject=Zpravodaj;%20celní%20suspenze
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Stalo se 

 

Americké volby ovlivnily i jednání o Dohodě o obchodu službami (TiSA) 

Navzdory úspěšnému listopadovému kolu vyjednávání Dohody o obchodu službami (TiSA) se 

dohodu do konce roku 2016 nepodařilo uzavřít a vlastní vyjednávání nyní byla pozastavena. 

Plánované prosincové ministerské zasedání nahradilo jednání na úrovni hlavních vyjednavačů a 

velvyslanců, jejichž hlavním cílem bylo konsolidovat dosažené výsledky a definovat, jaký bude 

výchozí stav při obnovení diskuzí. Jako hlavní příčina pozastavení jednání je vnímáno znejistění 

politického zadání pro vyjednávače USA po prezidentských volbách. Jednání by mohla být 

obnovena v průběhu prvního pololetí 2017, s cílem uzavřít dohodu při příležitosti 11. Ministerské 

konference WTO v prosinci tohoto roku. Jednání k dohodě TiSA probíhají od září 2013 a účastní 

se jich 22 členů WTO, kteří dohromady představují 70 % světového obchodu službami. Do 

dnešního dne proběhlo 22 vyjednávacích kol. 

 

Rusko 

V prosinci 2016 navštívila Prahu delegace z Čeljabinské oblasti pod vedením ministra 

ekonomického rozvoje Sergeje Smolnikova. Jedním z cílů návštěvy bylo navázání hlubší 

institucionální spolupráce s MPO ČR; delegace předala k posouzení návrh Dohody o obchodně-

hospodářské, průmyslové a vědecko-technické spolupráci mezi MPO ČR a Vládou Čeljabinské 

oblasti, na základě které by mohla vzniknout regionální pracovní skupina. Dalším cílem byla 

identifikace potenciálních partnerů z řad českých firem pro modernizaci tramvají ve městě 

Čeljabinsk a pro výstavbu společného podniku na území Čeljabinské oblasti. Incomingová akce 

navázala na podnikatelskou misi Generálního konzulátu v Jekatěrinburgu ve spolupráci s MPO ČR 

a Komorou SNS do Čeljabinska v říjnu 2016. Více informací na našem webu. 

 

Metalloobrabotka 

V téže době se v dalším regionu RF, Republice Tatarstán, konala významná strojírenská výstava 

Metalloobrabotka. Česká republika zde pod vedením agentury CzechTrade zorganizovala 

společnou účast českých firem, díky níž se stala Česká republika vůbec nejsilněji zastoupenou zemí 

mimo RF na výstavě. Českou delegaci vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu J. Koliba, který 

jednal v rámci své návštěvy s několika nejvyššími představiteli Republiky Tatarstán. 

 

Využívání patentových systémů – příležitost pro export 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vnímá, že efektivní využití možností patentové ochrany na 

světových trzích je jednou z cest k růstu proexportního potenciálu českých firem. V této souvislosti 

se dne 10. listopadu 2016 uskutečnil první z informačních seminářů pro podnikatele na téma 

Podpora proexportního potenciálu českých firem a právo duševního vlastnictví. Rostoucí národní 

export je stále orientován na vývoz výrobků. Ochrana duševního vlastnictví v exportní destinaci a 

znalost fungování systémů mezinárodní patentové ochrany je jedním ze základních klíčů k 

úspěchu na zahraničních, zejména mimoevropských trzích. Nicméně v porovnání s okolními státy 

ČR dlouhodobě zaostává v zájmu o patentovou ochranu svých produktů. Tento nepoměr ilustrují 

statistiky počtu žádostí o patentovou ochranu v zahraničí. Jedním z důvodů je i nedostatečná 

informovanost o možnostech, které národní a zahraniční patentové úřady podnikům poskytují a 

jak lze těchto služeb efektivně využít bez vynakládání zbytečných nákladů. Na prvním semináři byli 

http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/zeme-sns-a-dalsi-zeme/mpo-cr-rozviji-intenzivni-spolupraci-s-ruskymi-regiony-navsteva-delegace-z-celjabinske-oblasti--223890/
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podnikatelé seznámeni s možnostmi, jak využít služeb a informací, které jsou k dispozici, jaké jsou 

dotační programy snižující náklady na patentovou ochranu, a v neposlední řadě, jaké jsou reálné 

zkušenosti firem s patentovou ochranou na světových trzích. Vzhledem k důležitosti tématu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá v této informační kampani pokračovat i nadále v rámci 

dalších obdobných seminářů v roce 2017. 

 

Společenská odpovědnost v oděvním a obuvnickém průmyslu 

České společnosti zapojené do globálních dodavatelských řetězců v oděvnickém a obuvnickém 

sektoru mají nyní k dispozici návod, jak v rámci svého podnikání postupovat v souladu s 

všeobecnými právními principy společensky odpovědných podniků. Dne 21. listopadu 2016 byl v 

rámci OECD schválen dokument Pokyny OECD v oblasti náležité péče v odpovědných 

dodavatelských řetězcích v oděvnickém a obuvnickém sektoru (OECD Due Diligence Guidance for 

Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector). Dokument byl vypracován v 

návaznosti na zřícení tovární budovy Rana Plaza v bangladéšské Dháce, které se událo dne 24. 

dubna 2013. Smyslem dokumentu je poskytnout společnostem návod, jak implementovat 

doporučení due diligence (systému náležité péče) v oblasti dodavatelských řetězců v oděvnickém 

a obuvnickém sektoru v souladu s principy Směrnice OECD pro nadnárodní podniky. Dokument je 

určen všem aktérům dodavatelského řetězce, ať už se jedná o výrobce bavlny, zástupce 

kupujícího, malé a střední podniky až po nadnárodní korporace. Pokyny se věnují základnímu 

konceptu due diligence a rizikům, která jsou pro tuto oblast typická (identifikováno celkem 12 

oblastí např. dětská práce, nucená práce, odměňování, kolektivní vyjednávání atd.). Oficiální 

publikace dokumentu proběhne v únoru 2017 v sídle Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj v Paříži v rámci kulatého stolu určeného pro zástupce vlád, zaměstnavatelů, zaměstnanců 

a neziskových organizací působících v této oblasti. Řada českých podniků v textilním průmyslu, 

které působí v třetích zemích či obchodují s podnikateli ze třetích zemí, by měly tomuto 

dokumentu s ohledem na jeho význam věnovat zvýšenou pozornost. Bližší informace k 

dokumentu jsou k nalezení na webových stránkách OECD. 

 

Dění v oblasti ochranných opatření obchodu – prosinec 2016 

EU vs. 3. země: 

- 6. 12. 2016 – zastavení AD šetření na dovozy určitých oxidů manganu z Brazílie, Gruzie, 

Indie a Mexika 

- 8. 12. 2016 – odvolání závazku dvou vyvážejících výrobců v souvislosti s antidumpingovým 

a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických 

modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Číny 

- 9. 12. 2016 – zahájeno antidumpingové šetření na dovozy některé korozivzdorné oceli 

z Číny 

- 10. 12. 2016 – zahájen přezkum před pozbytím antidumpingových opatření na dovozy 

nerezových bezešvých trubek z Číny 

- 10. 12. 2016 – zahájeno antidumpingové šetření na dovozy některých litinových výrobků 

z Číny a Indie 

- 10. 12. 2016 – oznámeno ukončení částečného přezkumu na dovozy glukonátu sodného 

z Číny omezeného na šetření dumpingu ve vztahu ke společnosti Shandong 

https://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2133&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2146&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2146&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2146&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2146&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1209(03)&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_461_R_0006&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_461_R_0007&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2229&from=EN
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- 15. 12. 2016 – oznámeno nadcházející pozbytí platnosti antidumpingového opatření na 

dovozy pákových mechanismů z Číny 

- 20. 12. 2016 – zahájen přezkum před pozbytím platnosti antidumpingových opatření na 

dovozy kyseliny trichlorisokyanurové z Číny 

- 20. 12. 2016 – zahájen částečný přezkum antidumpingových opatření na dovozy bionafty 

z Argentiny a Indonésie 

- 21. 12. 2016 – uloženo prozatímní antidumpingové opatření na dovozy tyčí a prutů pro 

výztuž do betonu z Běloruska 

- (aktuální info na našem webu) 

3. země vs. EU: 

- 30. 12. 2016 zahájen přezkum před pozbytím platnosti vyrovnávacího opatření na dovozy 

stolního a kuchyňského porcelánu na Ukrajinu (podrobnosti zde) 

 

 
Export do Německa vzrostl o 3 procenta 
Agentura CzechTrade loni podpořila při vstupu na německý trh celkem 259 firem. Meziročně se 
jedná o nárůst o více než 50 procent. Většina firem, obracejících se na německou pobočku v 
Düsseldorfu, která je nejvytíženější z 51 kanceláří agentury CzechTrade na světě, patří mezi malé 
a střední firmy do 250 zaměstnanců. „Našimi klienty jsou firmy napříč celým průmyslem, dominují 
však podniky zejména ze strojírenského, elektrotechnického, plastikářského a potravinářského 
průmyslu. Vedle koncových zákazníků hledají naším prostřednictvím hlavně distributory a 
obchodní zástupce,“ konstatuje ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu Adam 
Jareš. 
 
Exportní konference SRN 
V reakci na zvýšenou exportní poptávku a zájem českých podnikatelů o německý trh připravila 
agentura CzechTrade na 2. února 2017 exportní konferenci se zaměřením na praktické rady a tipy 
pro podnikání v Německu. Konference proběhne v odpoledních hodinách v prostorách 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které je spoluorganizátorem. Akce zahájí ministr průmyslu 
Jan Mládek. Více informací a on-line přihlášku naleznete na webových stránkách CzechTrade. 
 
Agentura CzechTrade otevřela v lednu 2017 novou zahraniční kancelář v nigerijském Lagosu 
Po Egyptě, Maroku a Jihoafrické republice jde o čtvrtou kancelář na africkém kontinentě. Jejím 
vedoucím je Štěpán Ctibor Beneš, který má se zahraničním obchodem a obchodními vazbami 
nejen v Nigérii, ale i v dalších afrických zemích, bohaté zkušenosti. Nigerijská federativní republika 
je největším státem západní Afriky s nejrozvinutější ekonomikou v rámci regionu. V roce 2015 činil 
český export do této země 80 mil. dolarů. Díky pozici Nigérie jako významného importéra a 
podpoře vlády v oblasti strategických partnerství se zahraničními investory vidí CzechTrade v 
tomto regionu velký exportní potenciál pro české exportéry. Česko je v Nigérii vnímáno jako 
spřátelená země a české výrobky jsou díky historickým vazbám velmi dobře známy. 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1214(05)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_476_R_0005&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_476_R_0004&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2303&from=CS
http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/ochrana-pred-dumpingem-a-subvencemi/antidumpingova-a-protisubvencni-rizeni---aktuality--221583/
http://trade.ec.europa.eu/actions-against-eu-exporters/cases/–%20pozn.:%20databáze%20ne%20vždy%20odpovídá%20aktuálnímu%20stavu
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/nemecko-_-vas-obchodni-partner
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Už jste se přihlásili na Meeting Point CzechTrade? 
Tradiční Meeting Point neboli setkání českých exportérů s vedoucími zahraničních kanceláří 
agentury na podporu obchodu – CzechTrade, se bude konat ve dnech 14. až 16. února 2017 v 
prostorách pražského hotelu Ambassador Zlatá husa. 
Problematika zahraničního obchodu je pro české firmy zajímavým tématem, proto si nenechají 
ujít příležitost promluvit si osobně s vedoucími zahraničních kanceláří. Individuální půlhodinová 
jednání dávají prostor pro konzultace vývozních plánů, problémů či výměny informací o 
konkrétních trzích a aktuálních obchodních příležitostech. Ze vzdálenějších zemí jmenujme např. 
Austrálii, Singapur, Izrael, Indonésii, Čínu, Egypt, Jihoafrickou republiku nebo nově otevřenou 
Nigérii a z evropských trhů např. Belgii, Černou Horu, Polsko, Rusko, Skandinávii nebo Španělsko. 
Výčet všech zemí, ve kterých má agentura zastoupení, najedete zde. 
Zmíněné zahraniční zástupce z pěti desítek zemí doplní specialisté Klientského centra pro export, 
které je společnou aktivitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí a 
agentury CzechTrade. Firmám nabízí služby Jednotné zahraniční sítě ve více než devadesáti 
zemích světa. Konzultace budou poskytovat i specialisté projektů Design a pro 
konkurenceschopnost, společné účasti na veletrzích Novumm a Novumm Ket nebo pomoc při 
podnikání v rámci jednotného evropského trhu (JKM, Solvit, ProCoP). Účast na akci je zdarma, ale 
je nutná předchozí rezervace na webových stránkách agentury CzechTrade. 
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