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Vážení čtenáři, partneři a kolegové, 

minulý týden proběhla Konference ekonomických diplomatů a ředitelů zahraničních kanceláří 

CzechTrade, kterou již tradičně spolu s Ministerstvem zahraničních věcí a Svazem průmyslu a 

dopravy ČR pořádáme. Letošní ročník byl výjimečný v několika ohledech. V pondělí akci zahájil 

premiér České republiky pan Bohuslav Sobotka, který nejen pochválil ekonomické pracovníky v 

zahraničí za jejich služby a příspěvek k dobrým exportním výsledkům české ekonomiky za rok 

uplynulý i za současný pozitivní vývoj, rovněž ale akcentoval důležitost meziresortní spolupráce a 

společného tahu směrem k jasně danému výsledku – zahraničnímu úspěchu a prosperitě českých 

podniků. Na jeho řeč navázal i ministr průmyslu a obchodu pan Jiří Havlíček, který se pochvalně 

vyjádřil na adresu hned několika zastupitelských úřadů a kanceláří CzechTrade. Více se můžete 

dočíst v článku o zahájení konference na našem webu i o jejím dalším průběhu a vyhodnocení. 

 

Týden ekonomické diplomacie, jak akci pracovně nazývám, měl však své těžiště zejména v 

konzultacích s firmami, které se konaly ve středu a čtvrtek v Top Hotelu Praha. Zástupců českých 

exportérů, kteří s ekonomickými diplomaty a zahraničními kancelářemi CzechTrade přišli letos 

konzultovat své plány, obchodní případy i další typy aktivit na zahraničních trzích, bylo letos 

nebývalé množství. Během oněch zmíněných dvou dnů bylo mezi 162 zástupci zahraniční sítě a 

bezmála pěti sty firmami uskutečněno více než 2 900 konzultací o možnostech exportu do více 

než stovky světových destinací. To je úžasné číslo. Ruch v sále prozrazoval, že české firmy mají 

nespornou ambici dobývat stále nové trhy, jsou odvážné, sebevědomé a již dobře vědí, v jakých 

oblastech jim dokážeme pomoci. Chci proto poděkovat všem kolegům a partnerům, kteří se na 

organizaci této akce podíleli a zasloužili se o její zdárný průběh. 

 

V tomto čísle našeho Zpravodaje vám přinášíme také přehled dalších realizovaných i plánovaných 

aktivit. 

Hezké prázdniny. 

 
Jaroslava Beneš Špalková 

Ředitelka odboru řízení exportní strategie a služeb 

 

 

 

 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministr-prumyslu-a-obchodu-jiri-havlicek-dnes-v-cerninskem-palaci-zahajil-konferenci-ekonomickych-radu-a-reditelu-zahranicnich-kancelari-czechtrade--229908/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/exportni-konference-jednotne-zahranicni-site-pro-podporu-exportu-zajem-o-konzultace-projevilo-temer-pet-set-firem---230073/
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Česká republika představuje světu svá řešení pro budoucnost energetiky na EXPO v Astaně 

V kazachstánské Astaně se 10. června otevřely brány mezinárodní výstavy EXPO 2017 zaměřené 

na téma Energie budoucnosti. Mezi 115 účastnickými zeměmi nechybí ani Česká republika, jejíž 

pavilon slavnostně otevřel za doprovodu početné podnikatelské delegace prezident Miloš Zeman. 

Splést si český pavilon s jiným lze jen těžko, protože nikde jinde návštěvníky nepřivítá funkční 

letadlo. To české je navíc zavěšené ze stropu a technologicky vyniká svým unikátním elektrickým 

pohonem. Zájem kazachstánských návštěvníků poutá také kuriózní létající kolo a velkými lákadly 

pavilonu jsou samozřejmě pivo z Budějovického Budvaru a nabídka specialit české kuchyně v 

národní restauraci. Činí se i podnikatelé, kterým se díky odbornému doprovodnému programu 

české účasti otevírají četné možnosti k navázání kontaktů s obchodními partnery nejen z 

Kazachstánu. Hned po prvních dnech výstavy ohlásil uzavření kontraktu výrobce a dodavatel 

turbín Mavel a další obchody jsou dle exportérů již v jednání. MPO a jeho partneři podílející se na 

organizaci účasti ČR věří, že úspěšný začátek bude mít své pokračování. V polovině července se o 

to přičiní sám ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, kterého na EXPO do Astany doprovodí 

další početná skupina podnikatelů. Nezapomeňte sledovat dění z Astany na webových stránkách 

www.astanaexpo2017.cz. 

 

  

 

Ochrana práv průmyslového vlastnictví jako konkurenční výhoda 

Podpora exportu a práva průmyslového vlastnictví byly tématy v pořadí již druhého odborného 

semináře, který v červnu uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Úřadem 

průmyslového vlastnictví. Jeho cílem bylo poskytnout českým firmám informace o možnostech 

ochrany práv k duševnímu vlastnictví, zejména pak práv průmyslových, v ČR i v zahraničí. V rámci 

semináře se také rozebíraly exportní příležitosti spojené s efektivní ochranou práv k duševnímu 

vlastnictví. Semináře se zúčastnilo na devadesát zástupců českých firem, advokátních kanceláří a 

zástupců odborné veřejnosti. Jakým způsobem nakládat s patentovou informací, jaké jsou trendy 

v řízení duševního vlastnictví v podnicích, jaká rizika jsou spojená s porušováním průmyslových 

práv, či jaké jsou možnosti podpory patentových aktivit z fondů EU – to vše zaznělo z úst odborníků 

z MPO, Úřadu průmyslového vlastnictví i z praxe. 

Seminář uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl, který zároveň vyjádřil 

důvěru v proexportní potenciál českých firem. „Využívání patentových systémů, zvláště v 

mezinárodním prostředí, může českým firmám významně posílit jejich konkurenceschopnost a 

pomoci při expanzi na zahraniční trhy. Schopnost efektivní právní ochrany vlastních produktů a 

orientace v ochraně práv duševního vlastnictví v konkrétní exportní lokalitě je jednou z důležitých 

konkurenčních výhod,“ mimo jiné uvedl. 

http://www.astanaexpo2017.cz/
http://www.astanaexpo2017.cz/
http://www.astanaexpo2017.cz/
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Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl podtrhl význam patentování v 

zahraniční a vyvrátil některé mýty spojené s ochranou průmyslového vlastnictví. „Je třeba 

zdůraznit, že systém ochrany průmyslového vlastnictví není tak složitý a nákladný jak se o něm 

traduje, a že některé jeho komponenty je možné využívat dokonce zadarmo, a přesto se tak 

posunout k výraznému podnikatelskému úspěchu. Bezesporu máme dost šikovných techniků, 

vývojářů, inovátorů, máme dlouhou tradici a stále silný průmysl. Přiměřeným a znalým používáním 

systému ochrany průmyslových práv můžeme dosáhnout násobně lepších výsledků." 

V závěrečné prezentaci poté Robert Wenzel ze sekce fondů EU MPO hovořil o projektu INOVACE 

– projektu na ochranu práv průmyslového vlastnictví: „Cílem programu je posílení inovační 

výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější 

ochrany duševního vlastnictví,“ uvedl. Vysvětlil, že mezi podporovanými aktivitami jsou mimo jiné 

vynálezy či patenty, ochranné známky a užitné vzory a výše dotace je 40 tisíc až jeden milion 

korun. 

 

Malta odevzdala předsednictví v Radě EU 

V sobotu 1. července převzalo předsednictví v Radě EU Estonsko. Po Maltě jde o další z „nových“ 

a navíc malých členských států. Malťanům se podařilo zdárně dokončit projednávání celé řady 

důležitých legislativních návrhů, za všechny lze uvést návrh nařízení o spolupráci orgánů v oblasti 

ochrany spotřebitele (CPC nařízení). U tohoto nařízení MT PRES dosáhlo na únorovém jednání 

Rady pro konkurenceschopnost přijetí obecného přístupu a poté koncem června bylo dosaženo i 

dohody s Evropským parlamentem na jeho finálním znění. MT PRES zároveň dokázalo najít 

kompromisní znění u třech důležitých návrhů týkajících se vnitřního trhu – na květnovém jednání 

Rady pro konkurenceschopnost byly přijaty obecné přístupy k návrhu nařízení o typovém 

schvalování motorových vozidel, o notifikacích dle směrnice o službách a o testu přiměřenosti 

před přijetím právní úpravy povolání. Poslední dva zmiňované návrhy tvoří část tzv. balíčku ke 

službám, který byl představen teprve na začátku roku 2017 a dokončení jejich projednávání v Radě 

tak může být považováno za úspěch. Naopak přes velkou snahu se MT PRES nepodařilo dotáhnout 

do konce trialog s Evropským parlamentem k návrhu nařízení o zákazu zeměpisného blokování. 

Finální fáze jednání tedy proběhne už pod taktovkou nastupujícího EE PRES. 

Estonské předsednictví má ambici být opravdovým digitálním předsednictvím, v souladu se svou 

dlouhodobou strategií elektronizace a digitalizace své ekonomiky. Digitální charakter 

předsednictví se má projevovat jak procesně (důraz na digitální distribuci dokumentů, pokus o 

elektronický podpis přijatého legislativního aktu), tak obsahem. Velká pozornost bude věnována 

elektronickým komunikacím (návrh kodexu elektronických komunikací, návrh nařízení o soukromí 

v elektronických komunikacích), ale i kybernetické bezpečnosti. Hlavní důraz bude ovšem kladen 

na volný tok/pohyb dat. Již v polovině července se k tomuto tématu uskuteční konference na 

vysoké úrovni v Tallinnu, na kterou naváže společné neformální jednání ministrů odpovědných za 

konkurenceschopnost a telekomunikace k témuž tématu. EE PRES má rovněž v plánu zahájit 

projednávání očekávaného legislativního návrhu k volnému toku dat. Stranou však nezůstanou 

ani iniciativy v oblasti vnitřního trhu, zejména tzv. e-karta služeb a Jednotná digitální brána. K 

těmto návrhům plánuje EE PRES v listopadu přijmout obecné přístupy. Zároveň je očekáváno 

představení balíčku ke zboží, jehož projednávání EE PRES pravděpodobně rovněž zahájí. Velkou 

část agendy nastupujícího estonského předsednictví rovněž zabere jednání se Spojeným 

královstvím o podmínkách jeho vystoupení z Evropské unie. 
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Studie Úřadu vlády ke sdílené ekonomice 

K aktuálnímu tématu sdílené ekonomiky nechal Úřad vlády vypracovat analýzu „Vymezení 

metodologických postupů pro zajištění datové základny a ekonomických východisek pro 

regulatorní ošetření tzv. sdílené ekonomiky“. Studie pohlíží na danou problematiku v teoretické 

rovině a snaží se vytvořit základní konceptuální model fungování ekonomiky jako celku a zohlednit 

prvky sdílené ekonomiky. Výstupy této studie by měly napomoci najít optimální východisko pro 

vymezení pravidel a regulatorní nastavení sdílené ekonomiky. Na vydání této studie navázala 

jednání mezi Úřadem vlády a relevantními resorty, která by měla vyústit ve stanovení konkrétních 

úkolů pro další období. Sdílená ekonomika je dynamickým fenoménem současnosti, který má 

velký potenciál jak pro společnost, tak i pro ekonomiku jako celek. MPO si je vědomo narůstající 

důležitosti a potenciálu sdílené ekonomiky a k tomuto tématu se zástupci našeho úřadu zúčastňují 

četných jednání na národní i unijní úrovni. MPO do značné míry sdílí pohled Evropské komise 

vyjádřený ve Sdělení ke kolaborativní ekonomice z června roku 2016. Evropská komise tím vyslala 

signál, že by sdílená ekonomika měla být vnímána jako příležitosti, nikoli jako hrozba. 
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MCM OECD: Spravedlivé šíření přínosů globalizace 

Ve dnech 7. – 8. června 2017 se v Paříži konalo pravidelné výroční zasedání Rady OECD na úrovni 

ministrů. Na ně dne 9. června 2017 navázala konference zemí G20 k šíření přínosů mezinárodního 

obchodu. Hlavním tématem ministerského zasedání byla inkluze, tedy rovnoměrnější distribuce 

přínosů globalizace všem zemím bez ohledu na míru jejich rozvoje, všem firmám, zejména malým 

a středním podnikům, i všem skupinám obyvatelstva. Právě nerovnoměrnost v rozdělování je 

jednou z hlavních příčin rostoucích obav široké veřejnosti z globalizace. Náměstek ministra 

průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl vedl českou delegaci na jednáních věnovaných mezinárodnímu 

obchodu a investicím. V úvodu plenárního zasedání k tomuto tématu vystoupil také Generální 

ředitel Světové obchodní organizace (WTO) Roberto Azevêdo, a komisařka EU pro obchod Cecilia 

Malmström. V závěrečné části plenárního zasedání informovalo Nizozemí o iniciativě „Open 

Economies&Inclusive Societies“. Jejím cílem je umožnit výměnu názorů, zkušeností a sdílení 

nejlepší praxe na podporu fungující globální ekonomiky a odstranění existujících nerovností. Česká 

republika se k iniciativě přihlásila společně s šestnácti dalšími členy OECD. Následující den na 

konferenci G20 „Distribuce přínosů obchodu“, bylo hlavním tématem také řešení obav veřejnosti 

z obchodu a investic. Účastníci jednání se shodli, že je nutné detailněji mapovat dopady 

mezinárodního obchodu a investic na firmy, ale i obyvatelstvo (ze spotřebitelského hlediska); 

vlády musí věnovat větší pozornost jejich zohlednění při formulaci příslušných politik, a to jak 

vnitřních, tak vnějších. 

 

Aktuální dění v ochranných opatřeních obchodu 

EU vs. 3. země 

 3. 6. 2017 – prodlouženo antidumpingové opatření na dovozy karbidů wolframu z 

Číny do r. 2022 

 7. 6. 2017 – zastavení AD šetření bez uložení opatření na dovozy přečištěné kyseliny 

tereftalové a jejích solí z Korejské republiky 

 10. 6. 2017 – uloženo vyrovnávací opatření na dovozy za tepla válcovaných výrobků 

z Číny 

 13. 6. 2017 – oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti AD opatření na dovozy oceli 

s organickým povlakem z Číny 

 14. 6. 2017 – oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých AS opatření na 

dovozy oceli s organickým povlakem z Číny 

 14. 6. 2017 – oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých 

antidumpingových opatření na dovozy hliníkových fólií z Číny 

 18. 6. 2017 – uloženo konečné antidumpingové opatření na dovozy betonářské oceli z 

Běloruska 

 23. 6. 2017 – zahájeno antidumpingové šetření na dovozy nízkouhlíkového 

ferochromu z Číny, Ruska a Turecka 

 28. 6. 2017 – uvaleno konečné vyrovnávací clo na dovozy tyčí a prutů z nerezavějící 

oceli z Indie 

 28. 6. 2017 – oznámení změny názvu společnosti: dovozy keramického a kuchyňského 

nádobí a náčiní z Číny 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0942&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0957&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0969&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0613(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0614(08)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1019&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_200_R_0009&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1141&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0628(02)&from=EN
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 30. 6. 2017 – opětovně uloženo antidumpingové opatření na dovozy některých 

litinových fitinek čínské společnosti Jinan Meide Castings 

3. země vs. EU 

 5. 6. 2017 – zahájeno safeguardové šetření na dovozy některých praček do USA 

 23. 6. 2017 – zahájeno antidumpingové šetření na dovozy kyseliny citrónové a jejích 

solí z Belgie do USA 

(Další podrobnosti naleznete na webu Komise – pozn.: databáze ne vždy odpovídá aktuálnímu 

stavu) 

 

Ratifikace Komplexní hospodářské a obchodní dohody s Kanadou (CETA) postupuje 

Dne 19. dubna 2017 dal Senát Parlamentu ČR během své 6. schůze souhlas s ratifikací CETA 

většinou svých hlasů. Všechny tři senátní výbory během předchozích projednávání jednoznačně 

návrh na souhlas s ratifikací schválily. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR bylo v únoru 2017 

zahájeno první čtení. Brzká ratifikace CETA je prioritou ministra průmyslu a obchodu i premiéra 

ČR. CETA je jednou z nejlepších dohod, kterou kdy Evropská unie sjednala se třetí zemí. Dohoda 

byla v polovině února 2017 schválena Evropským parlamentem, a jakmile bude dokončena 

ratifikace v kanadském parlamentu, zahájí se její prozatímní provádění. Využívat se tak bude 

téměř 90 % dohody. V plnou platnost CETA vejde poté, co ji ratifikují národní parlamenty ve všech 

členských státech. Doposud se ratifikaci CETA podařilo dokončit Lotyšsku a Dánsku. 

 

Česká republika podporuje volný pohyb dat mezi EU a třetími zeměmi 

Množství bariér pro volný přeshraniční pohyb dat ve světě prudce narůstá. V řadě případů přitom 

tato opatření plní čistě protekcionistickou úlohu. Omezení pro přenos dat do zahraničí nutí 

zahraniční podniky k nákladné realizaci některých činností, jako je ukládání či zpracování dat, 

přímo na území daného státu, namísto využití již existujících kapacit v zahraničí. Jedná se tak o 

významnou obchodní překážku, která se stává znepokojivým trendem. Proto ČR podporuje, aby 

obsahem moderních dohod o volném obchodu byl i závazek k volnému pohybu dat, což by mělo 

Evropské unii pomoci těmto opatřením na území třetích zemí účinně čelit, aniž by však jakkoli 

zpochybnil právo stran přijímat opatření na ochranu osobních či jiných citlivých údajů. Více na 

webu MPO. 

 

Změny v seznamu příjemců GSP preferencí 

Evropská komise pravidelně sleduje vývoj v jednotlivých zemích, které mají nárok na preference, 

jež jim EU jednostranně poskytuje v rámci Systému všeobecných celních preferencí (GSP), a 

aktualizuje seznam příjemců těchto preferencí. 

První změnou je konec GSP preferencí od 1. ledna 2018 pro Ukrajinu, která od 1. ledna 2016 

provádí prohloubenou a komplexní oblast volného obchodu (DCFTA). Pro český dovoz se situace 

výrazně nezmění. Na základě DCFTA s Ukrajinou se naskýtá možnost využití výhodnějších celních 

sazeb. U některých produktů sice dojde ke zvýšení cel oproti režimu GSP, netýká se to však českých 

hlavních dovozních artiklů. Navíc by v blízké době mělo začít platit nařízení o autonomních 

opatřeních pro snížení cel a navýšení kvót pro některé průmyslové a zemědělské produkty, které 

budou ztrátou GSP postiženy. V praxi zrušení GSP preferencí pro firmy znamená, že na dovozy z 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1146&from=CS
http://trade.ec.europa.eu/actions-against-eu-exporters/cases/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/obchod-sluzbami/ministr-jiri-havlicek-podporil-vyzvu-skupiny-clenskych-statu-eu--volajici-po-volnem-pohybu-dat-mezi-eu-a-tretimi-zememi--228683/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/system-vseobecnych-celnich-preferenci/zmeny-v-seznamu-prijemcu-gsp-preferenci--229334/
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takových zemí se již nebude vztahovat procedura spojená s vyplněním příslušného formuláře 

FORM A. 

Druhou změnou je zahrnutí Tongy mezi příjemce GSP preferencí od 1. ledna 2017 vzhledem k 

tomu, že se její ekonomická situace zhoršila a je nyní hodnocena jako země s nižšími středními 

příjmy. 

Poslední změnou je možnost dovážet vybrané produkty ze Srí Lanky bezcelně. Pro Srí Lanku platí 

od 19. května 2017 výhodnější preference v rámci režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu 

věcí veřejných (GSP+). Na 66 % položek celního sazebníku se tak bude vztahovat nulové clo. Čeští 

dovozci ocení především snížení cel u textilních produktů (trička, rukavice, spodní prádlo), které 

tvoří hlavní dovozní položky do České republiky. Clo se díky novým preferencím sníží až z 9,6 % na 

nulu. 

 

Systém pozastavení dovozních cel  

Do 20. srpna 2017 je možné předkládat žádosti o pozastavení dovozních cel na průmyslové 

suroviny a komponenty pro období platnosti od července 2018. Systém pozastavení cel (tzv. 

celních suspenzí) firmám umožňuje snížit náklady na vstupy do výroby, které se v EU nevyrábějí 

(nebo vyrobené množství v EU nepostačuje k pokrytí poptávky). Úspora nákladů českých firem 

dosahuje díky pozastavení cel přes 1 miliardu korun ročně a významně tak přispívá k zvyšování 

konkurenceschopnosti českého průmyslu. Více informací k předkládání žádostí lze nalézt na webu 

MPO. 

 

Globální fórum OECD týkající se odpovědného obchodního jednání 

Ve dnech 29. - 30. června 2017 se v Paříži v sídle OECD uskutečnilo páté Globální fórum týkající se 

odpovědného obchodního jednání (Global Forum on Responsible Business Conduct 2017). 

Globální fórum zahájil Angel Gurría, generální tajemník OECD, který ve svém úvodním slově 

vyzdvihl rostoucí důležitost odpovědného obchodního jednání (RBC) ve světě. Hlavními tématy 

fóra byly odpovědné obchodní řetězce a role Národních kontaktních míst (NKM) založených 

Směrnicí OECD pro nadnárodní společnosti v prosazování zásad RBC. Přestože investoři a 

obchodníci postupně věnují více pozornosti zásadám RBC a obchodní společnosti čím dál více 

zohledňují rizikové dopady svých aktivit na lidská práva či životní prostředí, stále jen malá část z 

nich tyto zásady vyžaduje i u svých dodavatelů. Zástupci přítomných nadnárodních společností se 

shodli, že prosazování kodexu chování v rámci řetězce je jednou z cest ke zlepšení stávající situace. 

Firemní programy udržitelného rozvoje přispívají také ke kvalitě konečného výrobku a 

dlouhodobé spolupráci s dodavateli základních komodit, přičemž NKM hrají v tomto procesu 

komunikace mezi byznysem, odbory a občanskou společností důležitou roli. Jako praktický příklad 

užitečné mediační role NKM lze uvést mediálně sledovaný případ Mezinárodní federace 

fotbalových asociací (FIFA), na kterou byla podána stížnost kvůli pracovním podmínkám 

zahraničních dělníků pracujících na přípravě stadiónů pro mistrovství světa ve fotbale v Kataru v 

roce 2022. Za pomoci NKM se podařilo dosáhnout dohody, ve které FIFA zaručila zlepšení jejich 

pracovních podmínek. Mezi závěry Globálního fóra zaznělo také, že jsou to státní podniky, kdo by 

měl jít v oblasti RBC podnikatelské sféře příkladem. Bližší informace naleznete zde. 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/system-vseobecnych-celnich-preferenci/od-kvetna-se-vybrane-produkty-ze-sri-lanky-dovazi-bezcelne--229914/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/pozastaveni-cel-na-suroviny-a-polotovary/autonomni-celni-suspenze-a-celni-kvoty--10962/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/pozastaveni-cel-na-suroviny-a-polotovary/autonomni-celni-suspenze-a-celni-kvoty--10962/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/narodni-kontaktni-misto/smernice/smernice-oecd-pro-nadnarodni-podniky--223693/
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Z teritorií 

 
Prezentace obchodních a investičních příležitostí mexického státu Guanajuato 

Dne 23. června Prahu navštívila delegace ministerstva udržitelného hospodářského rozvoje 

mexického státu Guanajuato. V rámci této návštěvy se v prostorách MPO uskutečnila konzultace 

s institucemi na podporu zahraničního obchodu následovaná prezentací tohoto mexického státu 

určené podnikatelské veřejnosti. Pracovní setkání s delegací Guanajuata pak uzavřely individuální 

konzultace s českými firmami. Delegaci vedl ředitel pro zahraniční investice zmíněného 

ministerstva Alfredo Jesús Porras. Návštěva navázala na pracovní cestu ministra průmyslu a 

obchodu ČR v Mexiku v roce 2015, v jejímž rámci česká delegace navštívila kromě hlavního města 

právě tento stát. Další informace jsou dostupné na stránkách MPO. 

 

Aktivity zaměřené na oživení spolupráce s Moldavskem 

Přes nepříliš příznivou ekonomickou situaci v zemi evidujeme zájem podnikatelů o tento tradiční 

trh. A proto jsme v květnu uspořádali Česko-moldavské podnikatelské fórum při příležitosti 

návštěvy předsedy vlády Moldavska, pana Pavla Filipa, v ČR. Tím naše aktivity směrem k 

Moldavsku v tomto roce nekončí. V září 2017 se uskuteční 3. zasedání Mezivládní komise pro 

hospodářskou a průmyslovou spolupráci – tentokrát v Kišiněvě. Velmi pravděpodobně nás na něm 

bude doprovázet početná podnikatelská delegace. Více v článku. 

 

Slibný vývoj v Gruzii 

I v roce 2017 pokračujeme v prohlubování zahraničně obchodní spolupráce s Gruzií. Právě s touto 

zemí zaznamenáváme pozitivní růstový trend ve vzájemném obchodě a doufáme, že se udrží 

nejen do konce tohoto roku. Právě proto jsme v prvním pololetí podpořili firmy jednak v rámci 

projektu ekonomické diplomacie na podporu železničního průmyslu, ale také při zasedání 

Smíšené komise pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci a v rámci podnikatelského fóra, které 

celou akci doprovázelo. Více na webu MPO. 

 

Obchod s Ruskem je opět jedním z tahounů českého exportu 

Bilaterální relace s Ruskem se v první polovině roku vrátila opět k růstu, jedním z důležitých 

faktorů, které přispěly k tomuto procesu, bylo množství nejrůznějších B2B, B2G a G2G akcí 

organizovaných či spoluorganizovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jednalo se mimo jiné 

o 10. zasedání česko-ruské Mezivládní komise, které proběhlo v květnu v Moskvě. Českou delegaci 

na Mezivládní komisi, která čítala pět desítek zástupců státní správy a podnikatelů, vedl ministr 

průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Dále podnikatelskou misi Zlínského kraje a Ministerstva 

průmyslu a obchodu do Moskvy a Samarské oblasti či účast na teritoriálních seminářích k obchodu 

s Ruskem. 

 

Bělorusko 

Došlo k výraznému oživení bilaterální relace s Běloruskem. V lednu se uskutečnily na bilaterální 

úrovni ekonomické konzultace. Následně v dubnu zorganizovalo Ministerstvo průmyslu a 

obchodu společně s Komorou pro hospodářské styky se SNS podnikatelskou misi do Minsku a 

Brestu.  

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/prezentace-obchodnich-a-investicnich-prilezitosti-mexickeho-statu-guanajuato--229989/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministr-prumyslu-a-obchodu-jiri-havlicek-spolecne-predsedou-vlady-ceske-republiky-bohuslavem-sobotkou-zahajili-cesko-moldavske-obchodni-forum---228376/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/zeme-sns-a-dalsi-zeme/zasedani-smisene-komise-pro-dvoustrannou-hospodarskou-spolupraci-mezi-ceskou-republikou-a-gruzii--228861/
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Rovněž se konalo 9. zasedání česko-běloruské Smíšené komise a v červnu navštívil Českou 

republiku běloruský ministr zahraničních věcí, který jednal s premiérem České republiky o posílení 

vzájemné obchodně-ekonomické spolupráce. Intenzivně se vedou jednání o přístupu Běloruska 

do Světové obchodní organizace. Česká republika má možnost především ovlivnit běloruskou 

nabídku v oblasti vývozních cel. Žádáme tímto podnikatele, kteří jsou aktivní v tomto teritoriu, aby 

případně identifikovali komodity, které jsou pro ně klíčové z hlediska běloruských vývozních cel. 

 

Kazachstán 

Dynamika rozvoje bilaterálních vztahů s KZ příznačná pro uplynulá léta nadále pokračuje, což 

dokládá intenzita stykových akcí mezi zástupci výkonné a zákonodárné moci obou zemí. Od 

loňského podzimu do současné doby proběhlo několik pracovních návštěv českých VIP v KZ. Již 

bylo zmíněno 9. zasedání česko-kazachstánské Mezivládní komise pro hospodářskou, 

průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci, které proběhlo v únoru t. r. V květnu 2017 se na 

mezinárodním zdravotnickém veletrhu v Almaty – KIHE 2017 prezentovaly české firmy v rámci 

společné expozice (pod záštitou MPO ČR). V souvislosti s účasti ČR na světové výstavě EXPO 2017 

(Astana, 10. 6. – 10. 9. 2017) se zahájení této mezinárodní akce zúčastnil prezident M. Zeman. 

 

Kyrgyzstán 

V roce 2016 došlo k oživení bilaterálních vztahů s Kyrgyzstánem. Na základě iniciativy kyrgyzské 

strany proběhla v létě a na podzim komunikace mezi MPO ČR a MH KG, která došla k závěru o 

účelnosti uzavřít meziresortní smluvní dokument (Dohoda o spolupráci mezi MPO ČR a 

Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky), zakládající zřízení Společné pracovní skupiny 

pro koordinaci hospodářské spolupráce, do jejíž činnosti se budou moci zapojit i další 

zainteresované resorty a instituce ČR a KG. Tento pracovní orgán umožní uskutečňovat pravidelný 

ekonomický dialog na úrovni exekutivy obou zemí. V letošním roce proběhla jednání o obsahu 

předmětné dohody. Na české straně je odsouhlasený text dohody již schválen a připraven k 

podpisu. Obě strany mají zájem na sjednání dohody ještě v letošním roce. Dne 15. května 2017 

proběhlo na MPO ČR jednání NM E. Muřického s kyrgyzským partnerem – NM hospodářství D. 

Imanalijevem, který přijel do ČR v čele početné podnikatelské delegace (60 osob). Téhož dne 

proběhlo v Praze česko-kyrgyzské fórum, jehož se zúčastnili i zástupci MPO ČR. 
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O připravovaných akcích 
Iniciativa tří moří 

Iniciativa tří moří je akce podporovaná prezidenty dvanácti zemí: Rakouska, Bulharska, České 

republiky, Chorvatska, Estonska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska a 

Slovinska. Vznikla z iniciativy prezidentů Polska a Chorvatska. První summit se uskutečnil v 

Dubrovníku v srpnu 2016. Druhý summit se uskuteční ve Varšavě ve dnech 6. - 7. července 2017. 

Česká republika bude zastoupena na této akce předsedou Poslanecké sněmovny Janem 

Hamáčkem, kterého doprovodí paní náměstkyně Lenka Kovačovská. Setkání má tři opěrné body, 

a sice setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, plenární zasedání „Budoucnost 

sjednocené Evropy“ a plenární zasedání k ekonomickým otázkám (dopravní infrastruktura, 

energetika). 

 

Plánovaná cesta ministra Jiřího Havlíčka a zasedání komisí pro hospodářskou spolupráci s 

Moldavskem a s Bulharskem 

Na září jsou plánována dvě zasedání komisí pro hospodářskou spolupráci, která budou probíhat 

společně s cestou ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka do Moldavska a Bulharska; ve 

dnech 18. a 19. září 2017 v Kišiněvě a ve dnech 19. a 20. září 2017 v Sofii. Doprovodnou 

podnikatelskou misi připravuje Hospodářská komora ČR. Podrobnosti zveřejníme až po 

definitivním potvrzení konání cesty. 

 

Česká delegace v čele s ministrem Havlíčkem navštíví mezinárodní průmyslovou výstavu 

INNOPROM v Jekatěrinburgu 

Dne 10. července 2017 odletí česká oficiální delegace v čele s ministrem průmyslu a obchodu Jiřím 

Havlíčkem do Jekatěrinburgu na mezinárodní průmyslovou výstavu INNOPROM. Ministra 

doprovodí 30 členná podnikatelská delegace organizovaná SP ČR. V Jekatěrinburgu se kromě 

prohlídky samotné výstavy a českého stánku ministr Havlíček sejde se svým ruským protějškem a 

předsedou česko-ruské Mezivládní komise ministrem průmyslu a obchodu RF Denisem 

Manturovem a gubernátorem Sverdlovské oblasti Jevgenijem Kujvaševem. Paralelně proběhne 

11. zasedání Společné pracovní skupiny MPO ČR se Sverdlovskou oblastí. Z Jekatěrinburgu bude 

dále česká delegace pokračovat na světovou výstavu EXPO do Astany. Ministr J. Havlíček pak 

navštíví Astanu opět v srpnu, a to v čele podnikatelské mise pořádané Komorou pro hospodářské 

vztahy se státy SNS u příležitosti konání výstavy EXPO, jež je věnována problematice energetiky. 

Sektor energetiky, jenž hraje významnou roli v hospodářství KZ, skýtá řadu příležitosti pro české 

firmy. 
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Čeští automobiloví dodavatelé míří do Velké Británie 

Unikátní akci organizuje britská pobočka agentury CzechTrade v úzké spolupráci s CzechInvestem 

a North East Automotive Alliance (NEAA). Aliance Renault-Nissan bude vyrábět novou generaci 

svých SUV vozů na severovýchodě Británie. U těchto vozů právě v tomto roce začínají sourcingová 

jednání, kdy britští nákupčí Nissanu chtějí vybudovat efektivní dodavatelský řetězec, který podpoří 

mimo jiné technologickou převahu Nissan na další desetiletí. Největší britská automobilka Jaguar 

Land Rover (JLR) oficiálně vystoupí v rámci prezentačního bloku. Zájem projevila i třetí největší 

britská automobilka Toyota a také proslulý Aston Martin, který právě dokončuje novou továrnu 

ve Walesu. U všech automobilek je kromě přímých dodávek zájem i o výrobní technologie. Navíc 

se akce zúčastní i místní přímí dodavatelé do automotive, kteří mají zájem o subdodávky. Zde se 

nabízí velká příležitost pro české tzv. Tier 2 dodavatele, kteří budou na akci přítomni. Na akci, která 

se uskuteční koncem září, zatím potvrdilo účast 10 českých firem. 

 

Bolívie plná překvapení 

Bolivijci dobře znají Českou republiku a vědí toho dost o jejím moderním průmyslu. Ale hlavně 

mají zájem o kvalitní výrobky a servis oproti levným kopiím z jiných částí světa. Ve stínu obřích 

okolních států by se Bolívie mohla leckomu zdát z hlediska obchodních příležitostí méně nápadná 

a nepříliš zajímavá. Opak je ale pravdou. Bohatá země s devíti miliony obyvatel a rozmanitostí 

nejen přírodní, ale i kulturní zažívá v posledním období významný ekonomický růst mezi třemi až 

pěti procenty HDP ročně. A to hlavně díky těžbě nerostných surovin a také díky výkonům 

potravinářského a chemického průmyslu. Již po příletu do Santa Cruz, průmyslového centra země, 

zjistíte, že jsou zde obrovské příležitosti pro obchod. Z obchodního jednání s bolivijskými partnery 

na téma technologií šetrných k životnímu prostředí a vodohospodářství má člověk velmi dobrý 

pocit. Nejenže dobře znají Česko, a vědí toho dost o moderním průmyslu, ale hlavně mají zájem o 

kvalitní výrobky a servis oproti levným kopiím z jiných částí světa. Na naši otázku stran financování 

s úsměvem odpovídají, že to je ten nejmenší problém. Mají totiž možnost zapojit vlastní 

prostředky nebo finance z mezinárodních fondů. Druhým příjemným překvapením je, že v 

průběhu několikahodinového jednání vás doporučí dalším institucím a společnostem a zorganizují 

vám ještě tři další jednání na tentýž den. Bolívie je tedy jednou ze zemí Latinské Ameriky, ve 

kterých je velký obchodní potenciál a kde máme historicky velmi dobrou pověst. A na tu mohou 

čeští exportéři do budoucna úspěšně navázat. 

 

CzechTrade slaví 20 let úspěchů českých exportérů 

V rámci oslav 20 let CzechTrade mají firmy možnost prezentovat své exportní úspěchy na nově 

vytvořené stránce exportniuspechy.cz, která je propojená také s Facebook stránkou stejného 

jména. Prohlídnout si také můžete historické milníky agentury CzechTrade. Projekt je 

podporovaný bannerovou kampaní, která cílí na malé a střední podnikatele. Dveře jsou otevřené 

všem firmám, které se chtějí podělit o své exportní zkušenosti, a to formou článků nebo i videí. 

Kontaktovat nás můžete na uspechy@czechtrade.cz. 

http://www.exportniuspechy.cz/
mailto:uspechy@czechtrade.cz
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Realizované akce 
Sympozium k 20. výročí Dohody o obchodu s produkty informačních technologií (ITA) 

Ve dnech 27. - 28. června 2017 proběhlo v rámci Světové obchodní organizace (WTO) v jejím sídle 

v Ženevě sympozium k 20. výročí Dohody o obchodu s produkty informačních technologií (ITA). 

ITA je jednou z klíčových plurilaterálních dohod v rámci WTO. V současnosti původní ITA z roku 

1996 čítá 82 účastníků (cca polovinu členů WTO) a vztahuje se na 97 % obchodu v tomto odvětví. 

V roce 2016 dále došlo k dohodě 50 účastníků ITA o její revizi – rozšíření o dalších 201 nejnovějších 

položek informačních technologií. Na základě ITA poskytované bezcelní zacházení sehrává velmi 

důležitou úlohu v obrovském rozvoji a rozšíření obchodu, k němuž v tomto odvětví došlo. 

Podrobné vyhodnocení přínosů ITA ze strany účastníků zahrnujících vládní, podnikatelskou i 

akademickou sféru vyústilo mj. ve výzvu k dalším členům, aby se k ITA připojili. Důraz byl kladen 

zejména na rozvojové země, protože byla dána řada příkladů, jak ITA sehrává roli významného 

rozvojového nástroje s perspektivou plnění prakticky všech Cílů udržitelného rozvoje (SDG). Velká 

pozornost byla věnována dále i nutnosti řešit netarifní překážky (zejména standardy a testování), 

kterou dosavadní dohody neřeší, i související služby. S ohledem na prudký rozvoj uvedených 

technologií zazněl silný apel na další brzkou modernizaci, která by mohla zahrnutím i dalších výše 

zmíněných prvků přerůst fakticky v širší dohodu o digitálním obchodě. Kladné hodnocení ITA, 

kterou řada vystupujících označila za vůbec nejúspěšnější dohodu WTO, narušilo jen vystoupení 

Indie, která poukázala na údajný negativní vliv liberalizace na její IT-sektor. 

 

Návštěva rakouského prezidenta 

Ve dnech 26. – 27. června navštívil Prahu poprvé ve své funkci rakouský spolkový prezident 

Alexander Van der Bellen. V pondělí byl přijat předsedou vlády a následně v úterý měl jednání s 

prezidentem Milošem Zemanem. Členem delegace prezidenta republiky byl pan náměstek 

Vladimír Bärtl, který se zúčastnil celého úterního oficiálního programu. Vystoupil rovněž v 

závěrečném panelu Česko-rakouského business fóra, které při příležitosti návštěvy uspořádala 

rakouská strana. V tomto panelu vystoupil rovněž prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý 

a viceprezident Rakouské hospodářské komory Richard Schenz. Fórum zakončil svým projevem 

pan prezident Van der Bellen, který tak ukončil svoji návštěvu, která je oběma stranami 

hodnocena jako velmi úspěšná. 

 

 

http://www.exportniuspechy.cz/
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Týden Francie v ČR 

Tato tradiční akce byla zahájena 14. června za přítomnosti pana náměstka Ing. Vladimíra Bärtla. V 

této souvislosti je vhodné připomenout, že ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí 

pracujeme na Akčním plánu strategického partnerství mezi ČR a Francií na příští období. V rámci 

Týdne Francie byly slavnostně předány ceny vítězům jednotlivých kategorií Francouzsko-české 

obchodní komory, které předtím vybírala nezávislá komise složená ze zástupců podnikatelů i 

veřejné správy z obou zemí, včetně delegáta MPO. V kategorii „Technologická inovace 

francouzské firmy v ČR“ zvítězila firma Valeo Autoklimatizace ČR, laureátem mezi „Inkubátory 

MSP“ je pak firma Chambrelan. „Úspěšným českým firmám ve Francii“ dominovala RM gastro a 

konečně v kategorii „Český design ve Francii“ uspěla SIPRAL. Podrobnosti naleznete na webu 

Francouzsko-české obchodní komory. 

 

Obnovení činnosti Česko-ukrajinské mezivládní komise podpořilo návrat českých firem na 

ukrajinský trh 

Po téměř pětileté pauze se ve dnech 7. - 8. června 2017 uskutečnilo sedmé zasedání Česko-

ukrajinské mezivládní komise. Českou delegaci na jednání vedl ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří 

Havlíček v rámci své pracovní návštěvy v čele podnikatelské delegace. Ukrajinskou stranu vedla 

místopředsedkyně vlády Ukrajiny Ivanna Klympush-Tsyntsadze. Jednání členů Komise potvrdilo 

obnovení hospodářského dialogu ČR-Ukrajina na vysoké úrovni a zahájení či obnovení činnosti 

několika pracovních skupin v rámci MVK (pro průmysl, energetiku a obchodně-ekonomické 

otázky). Byly vyzdvihnuty projekty regionální spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti. 

Velkým přínosem celé návštěvy bylo rozsáhlé zapojení firem (z oborů energetiky, zemědělství, 

strojírenského, leteckého a chemického průmyslu atd.) a dalších B2B reprezentací do jednání 

pracovních skupin a následně i do programu ukrajinsko-českého podnikatelského fóra. V průběhu 

návštěvy Státní pojišťovna EGAP oznámila zrušení specifických opatření a režimu pro schvalování 

pojišťování exportu na Ukrajinu a nastavila nový teritoriální limit. Více informací o návštěvě 

ministra a zasedání je možné najít ve třech článcích na stránkách MPO: zde, zde a zde. 

Květen 
Velmi zdařilá akce v italské relaci 

Ve spolupráci s Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou a s Velvyslanectvím Itálie v ČR 

proběhlo 25. května setkání vedoucích představitelů Ministerstva průmyslu a obchodu se zástupci 

významných italských průmyslových podniků, které se úspěšně etablovaly na českém trhu s cílem 

představit novinky v oblasti podpory investic ze strany státu a posílit tak udržitelný rozvoj 

investičních aktivit a kapitálu v České republice. Setkání se za MPO zúčastnili náměstci Vladimír 

Bärtl, Eduard Muřický a Tomáš Novotný. Přítomen byl rovněž generální ředitel agentury 

CzechInvest Karel Kučera. Italská strana hodnotila setkání vysoce kladně, o čemž svědčí děkovné 

dopisy pana velvyslance Amatiho i předsedy Italsko-české smíšené obchodní a průmyslové 

komory pana Pinciroliho. Tento formát nabízíme i dalším komorám, jejichž členové jsou 

významnými investory do české ekonomiky a zajímají je tudíž stejné otázky či problémy. 

 

Aktivity ve vztahu k Polsku 

http://www.news.ccft-fcok.cz/cena-francouzsko-ceske-obchodni-komory-za-mimoradny-prinos-vzajemnym-obchodnim-vztahum/
http://www.news.ccft-fcok.cz/cena-francouzsko-ceske-obchodni-komory-za-mimoradny-prinos-vzajemnym-obchodnim-vztahum/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/zeme-sns-a-dalsi-zeme/po-temer-peti-letech-oziva-spoluprace-s-ukrajinou-zasedani-mezivladni-komise-podporilo-navrat-ceskych-firem-na-ukrajinsky-trh--230026/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministr-prumyslu-a-obchodu-jiri-havlicek-v-kyjeve-jednal-s-ukrajinskou-vicepremierkou-pro-evropskou-a-euroatlantickou-integraci--229273/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/jiri-havlicek-v-kyjeve-jednal-s-ekonomickymi-ministry-ukrajinske-vlady--229335/
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16. - 17. května se sešla v polském městě Opole Pracovní skupina pro hospodářství, obchod a 

dopravní infrastrukturu Česko-polské komise o přeshraniční spolupráci. Diskutována byla 

problematika přeshraniční spolupráce z pohledu představitelů příslušných ministerstev, zástupců 

regionálních samospráv, celních orgánů a představitelů firemních reprezentací obou zemí. 

Následně se ve dnech 5. - 6. června uskutečnilo v polském městě Vratislav 24. zasedání Česko-

polské komise pro přeshraniční spolupráci samotné. 

Dne 22. června 2017 se v Ostravě uskutečnilo již XXIII. Setkání podnikatelů České, Polské a 

Slovenské republiky. Jednalo se o tradiční setkání zástupců českých, polských a slovenských firem, 

ministerstev, krajů a vojvodství, měst, hospodářských komor a euroregionů. Jedná se o akci, na 

kterou poskytl svoji záštitu ministr průmyslu a obchodu Ing. Jiří Havlíček a která je také naším 

ministerstvem podporována v rámci incomingových misí. Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo 

zde zastoupeno panem státním tajemníkem JUDr. Ing. Robertem Szurmanem a ředitelem odboru 

plynárenství a kapalných paliv Ing. Janem Zaplatílkem. Setkání se zúčastnilo více než 350 zástupců 

firem, institucí, obchodních komor a sdružení z ČR, Polska a SR. 

 

Další aktivita Visegrádské skupiny 

Pan náměstek Muřický zastoupil MPO na konferenci „Visegrád 4 and Germany ‐ Economic 

cooperation in the interest of EU competitiveness“, která se uskutečnila v Berlíně 5. května 2017. 

Na konferenci vystoupili náměstci ministrů hospodářských resortů zemí V4 a v návazné pódiové 

diskusi představitelé významných německých koncernů diskutovali své zkušenosti a možnosti 

prohloubení hospodářské spolupráce se zeměmi V4. Zástupci V4 kladně hodnotili ekonomickou 

spolupráci zemí V4 s Německem s tím, že v nadcházejícím období budou klíčová témata vzájemné 

spolupráce představovat moderní technologie (Průmysl 4.0), digitalizace, výzkum a vývoj, řešení 

nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a jejich vzdělávání. 

 

Duben 
Podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci s Jordánskem 

Ministr Jiří Havlíček podepsal dne 25. dubna 2017 s ministrem průmyslu, obchodu a zásobování 

Jordánska Yarubem Qudahem během jeho návštěvy v České republice Dohodu o hospodářské 

spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království. Dohoda 

má za cíl podporovat a rozvíjet hospodářskou spolupráci v oblastech oboustranného zájmu. Oba 

ministři se vyslovili na dalším rozvoji vzájemné spolupráce mezi Českou republikou a Jordánskem 

zejména v oblasti energetiky a dopravních prostředků (automobilovém průmyslu, infrastruktuře). 

Potenciál také existuje v oblasti strojírenství, životního prostředí (včetně vodohospodářství), 

informačních a komunikačních technologií jakož i ve farmaceutickém průmyslu, zemědělství, 

potravinářství, stavebnictví, obranném průmyslu a v dalších oblastech. Obě strany se shodly na 

přínosu Dohody, která podnítí obchodní dimenzi vztahů. Dohoda zřizuje Smíšenou komisi, jež 

bude implementačním orgánem Dohody; zaměří se na rozvoj obchodní spolupráce, konzultaci 

otázek hospodářských vztahů, identifikaci projektů a akcí na podporu obchodu, jako jsou setkání 

podnikatelů, obchodní a oborové mise i účast na veletrzích a výstavách. Ministr Havlíček s 

ministrem Qudahem zahájili odpoledne business fórum organizované Hospodářskou komorou ČR, 

kterého se zúčastnila doprovodná mise zástupců podnikatelské sféry Jordánska a na čtyři desítky 
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českých podnikatelů. Jordánci rovněž navštívili start up centrum v Praze a Aero Vodochody 

Aerospace a.s. V posledních třech letech Česká republika a Jordánsko zaznamenaly úspěšný vývoj 

ve vzájemných vztazích zahrnující mimo návštěv na vysoké úrovni oblast hospodářství a obchodu, 

který od minulého roku zaznamenal významný pokrok. Obchodní výměna dosáhla v roce 2016 

druhé nejvyšší hodnoty od roku 1993 a to 58 milionů USD, zaznamenala zvýšení o více než 60% 

oproti roku 2015. 

 

Návštěva ministra zahraničních věcí Kapverd Tavarese v ČR 

Náměstek ministra Vladimír Bärtl se dne 18. dubna sešel s ministrem zahraničních věcí a obrany 

Kapverd Luísem Felipem Tavaresem během jeho pracovní návštěvy v České republice. Společně 

jednali o ekonomické agendě, která je nejvýznamnější částí bilaterálních vztahů. Ze sektorů 

spolupráce je na prvním místě turistický ruch. Kapverdy jsou stále více vyhledávanou destinací 

Evropanů a Čechů (640 tisíc respektive 13 tisíc ročně). Turismus je sektor, který se dynamicky 

rozvíjí a přináší příležitosti pro české investice v navazujících odvětvích jako je infrastruktura ale i 

energetika a obnovitelné zdroje. Bylo dohodnuto podpořit plánovaný český kulturní týden na 

Kapverdách podnikatelskou misí z ČR. Kapverdy jsou jedinečné pro svoji geografickou pozici i 

vztah s EU (Zvláštní partnerství EU-Kapverdy) a v rámci skupiny zemí ACP. Vnímají sami sebe jako 

evropský úspěch v Africe. 

 

Třetí zasedání česko-jihoafrického Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci 

Na základě Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické 

republiky z roku 2006 se ve dnech 3. - 4. dubna 2017 uskutečnilo v Pretorii 3. zasedání Smíšeného 

výboru pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a JAR. Jednání Smíšeného výboru vedl na české 

straně náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný, na jihoafrické straně generální 

ředitel ministerstva obchodu a průmyslu Lionel October. Součástí české delegaci byla 

podnikatelská mise spoluorganizovaná Hospodářskou komorou ČR. Tvořili ji zástupci českých 

podniků z oblasti strojírenství, dopravy, energetiky, technologií a dalších oborů. Důležitou část 

doprovodného programu představovala podnikatelská fóra pořádaná v Pretorii a Johannesburgu. 

Česká delegace se setkala s jihoafrickými firmami i zástupci akademické a vědecké sféry (IntoSA, 

InvestSA, DTI, JCCI, Univerzita Pretoria, Technologické a inovační centrum). Obě delegace se 

shodly na dalším rozvoji spolupráce v perspektivních oborech, mezi které patří energetika, těžební 

průmysl, infrastruktura, doprava, zemědělství i zpracování potravin a v neposlední řadě 

spolupráce ve vědě, výzkumu, inovacích a moderních technologiích, kde se obě strany vyjádřily 

pozitivně k jejímu prohlubování implementací projednávané Dohody o vědeckotechnické 

spolupráci. Jihoafrická republika je naším hlavním obchodním partnerem v Africe s 

třicetiprocentním podílem na vývozu na tento kontinent. Od roku 2000 vzrostl obrat zahraničního 

obchodu mezi ČR a JAR dvacetkrát. V roce 2016 dosáhl hodnoty 775 mil. USD, přičemž český 

export představoval 472 mil. USD, jedná se o 10% nárůst u obratu i vývozu. 
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