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Vážení partneři, milí kolegové, 

 

v minulém vydání Zpravodaje jsme se věnovali tradiční veletržní události roku v České republice 

– Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu. Letošní 59. ročník, který proběhl v týdnu od 9. října 

2017 v Brně, byl věnován průmyslové automatizaci. Po pěti letech se na Mezinárodní strojírenský 

veletrh jako partnerská země vrátila Indie. Přibližně devadesát indických vystavovatelů 

doprovodil do Brna ministr obchodu a průmyslu Indie, pan R. C. Chaudhary. Indie byla 

zastoupena na federální úrovni, ale i dvěma svazovými státy – Karnatakou a Jharkhandem, které 

měly v Brně své samostatné stánky a jejichž delegace vedli vrcholní představitelé příslušných 

svazových států. Indové představili své zboží hlavně z oblasti kovoprůmyslu a slévárenství, ale 

především přijeli hledat partnery pro rozvoj společných podniků, které by působily v Indii, v 

České republice ale i na třetích trzích v oblasti jižní a jihovýchodní Asie. V rámci obchodního i 

technického know-how nabízejí Indové zručnou a dobře vzdělanou pracovní sílu, ale zvláště 

obrovský a dynamicky se rozvíjející trh celého jihoasijského subkontinentu. Podobně, jako před 

5 lety, i letos se podařilo navázat mnoho užitečných kontaktů, které, jak věříme, přinesou 

dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci. 

 

Přítomnost významné indické delegace v Brně byla využita k dvoustranným rozhovorům mezi 

ministrem průmyslu a obchodu ČR Jiřím Havlíčkem a jeho indickým protějškem, ale také k 

jednáním mezi některými náměstky MPO s indickými partnery. Hodnotila se dosavadní 

spolupráce a obzvláště se mluvilo o budoucnosti – o sektorech, ve kterých spolupráci nejvíce 

podporovat nebo o krocích, které obě strany v brzké době podniknou. Čeští podnikatelé měli 

možnost setkat se s indickými partnery na jejich stáncích i v rámci podnikatelského fóra 

uspořádaného společně SPD ČR a Konfederací indického průmyslu, nebo méně formálně v 

průběhu společenského večera India Evening Show. 

 

Letošní brněnský strojírenský veletrh však nebyl jen záležitostí Indie. Zajímavou expozici 

představila také Jižní Korea, Čína, několik ruských regionů, ale také Bavorsko či Francie. 

Uskutečnila se řada seminářů a podnikatelských fór – namátkou je možné jmenovat seminář k 

Íránu, k Maroku, k Vietnamu či k Japonsku, proběhl Den ruských regionů, exportní konference k 

Velké Británii a mnoho dalších akcí. Sjednávaly a uzavíraly se zajímavé kontrakty. Jeden příklad 

za všechny: náměstek ministra Vladimír Bärtl osobně zastřešil podpis memoranda na vývoz 

plynové elektrárny do Nigérie. 
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Zájem tuzemských i zahraničních firem o Mezinárodní strojírenský veletrh, který v posledních 

letech neustále narůstá, dává důvod k optimismu v oblasti našeho zahraničního obchodu se 

strojírenskými výrobky. Věřme, že slunečné počasí vládnoucí první den veletrhu bylo předzvěstí 

toho, že na veletrhu přítomný český průmysl bude úspěšně čelit novým výzvám spojeným se 

čtvrtou průmyslovou revolucí. 

 

 

 
JUDr. Richard Hlavatý 

Ředitel odboru 
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Ministr navštívil Uljanovsk 

Ministr Jiří Havlíček uskutečnil na pozvání gubernátora Uljanovské oblasti RF Sergeje Morozova 

dne 6. října 2017 pracovní návštěvu Uljanovska v doprovodu expertů odborných útvarů MPO ČR, 

zástupců ZÚ Moskva (V. Remek a M. Bašta), vedoucího Obchodního zastupitelství RF v ČR S. 

Stupara a členů podnikatelské mise (celkem 9 osob – představitelé 6 strojírenských firem). 

Hlavním cílem této návštěvy byla účast na slavnostním ceremoniálu spuštění výrobního závodu 

společnosti HESTEGO a.s. (Vyškov) v Uljanovské oblasti RF (dislokován na území průmyslového 

parku „Zavolžje“). Jedná se o investici předběžně odhadovanou ve výši 2 mil. EUR. 

Během svého pobytu navštívil Jiří Havlíček též Uljanovské centrum pro transfer technologií, kde 

se seznámil se stávajícím průmyslovým potenciálem tohoto ruského regionu a s plány jeho 

inovačního rozvoje v nejbližších letech. Společně se svým doprovodem se pak zúčastnil Kulatého 

stolu věnovanému rozvoji dvoustranné hospodářské spolupráce, na kterém se před početným 

auditoriem místních podnikatelů prezentovaly české společnosti. Na závěr akce byl podepsán 

Status Společné pracovní skupiny pro koordinaci obchodně ekonomické spolupráce mezi ČR a 

Uljanovskou oblastí RF, která bude platformou pro pravidelný dialog mezi úředníky a zástupci 

podnikatelských reprezentací obou zemí. 

Po zlínské společnosti TRIMILL a.s., která je předním českým výrobcem portálových obráběcích 

center, je HESTEGO další českou firmou, jež se etablovala v Uljanovské oblasti, která má ambici 

stát se lídrem výroby obráběcích strojů v rámci Ruska. Pokud se jí tento cíl podaří naplnit, je 

možné, že i další české firmy budou následovat jejich příkladu. Obráběcí stroje patří tradičně mezi 

nejúspěšnější vývozní artikl ČR do Ruské federace. 

 

Seminář o spolupráci v leteckém průmyslu 

Náměstek ministra Vladimír Bärtl vystoupil na semináři věnovaném spolupráci mezi ČR a Francií v 

leteckém a kosmickém průmyslu, který se uskutečnil na francouzském velvyslanectví 5. října 2017. 

Náměstek zmapoval současnou situaci v našem leteckém a kosmickém průmyslu, zamyslel se nad 

jeho aktuální i budoucí rolí v kontextu EU i světové ekonomiky, představil hlavní úspěšné projekty 

a firmy a v neposlední řadě přiblížil roli MPO při podpoře tohoto odvětví. Seminář věnovaný 

spolupráci mezi ČR a Francií v leteckém a kosmickém průmyslu do jisté míry navazoval na 

předchozí červnové setkání v automobilovém průmyslu nebo na loňské ekonomické fórum, které 

proběhlo na MPO. Hlavním cílem bylo společně identifikovat smysluplné projekty a umožnit 

setkání našich a francouzských firem. Vystoupil na něm rovněž francouzský velvyslanec v ČR 

Roland Galharague, zástupce Asociace leteckých výrobců ČR, Svazu českého leteckého průmyslu 

a představitelé českých i francouzských firem. 

Z další diskuze během dne mj. vyplynulo, že české firmy si stojí z pohledu konkurence dobře, je o 

ně zájem a jsou poměrně pevně zapojeny do dodavatelských řetězců. Odvětví u nás trápí, tak jako 

i další v tuzemsku, především nedostatek pracovních sil. Firmy se proto snaží maximálně 

zefektivnit a zrychlit všechny procesy, např. využitím 3D tisku, který představuje úsporu materiálu, 

nižší váhu a tím menší spotřebu paliva, menší počet součástek, nebo zrychlení všech procedur. 

Mezi další výrazné trendy patří stále větší podíl využívání kompozitních materiálů, vývoj 

modulárních systémů, výraznější elektronizace a celkově tlak na maximální využití prostoru na 
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palubě pro další cestující. Program tradičně vyvrcholil B2B setkáním mezi našimi a francouzskými 

firmami. 

 

OECD Eurasia Week 2017 

Ve dnech 23. – 25. října 2017 proběhl v kazašském Almaty „Týden programu OECD Eurasia“. 

Hlavním tématem byla Otevřenost pro sdílený blahobyt. Obdobně jako v minulých letech se 

konference zúčastnili vysocí političtí představitelé z partnerských zemí programu a z členských 

zemí OECD. Dále byli přítomni zástupci podnikatelských kruhů, občanské společnosti i odborné 

veřejnosti. Týden Eurasie 2017 zahájil úvodním vystoupením generální tajemník OECD Angel 

Gurría, poté následoval ministerský panel k hlavnímu tématu konference za účasti členů vlád zemí 

OECD a partnerských zemí programu Eurasia. Českou republiku na zasedání zastupoval 

velvyslanec Petr Gandalovič, Stálý představitel ČR při OECD. Vystoupil v rámci panelu OECD 

Eurasia Business Forum na téma „Zlepšení hospodářské soutěže v regionu Eurasie s cílem posílit 

produktivitu a ekonomický růst“. Týden programu OECD Eurasia byl rovněž příležitostí pro 

uspořádání dvoustranných schůzek přítomných zástupců vlád či zástupců businessu. OECD pro 

taková setkání vytváří vhodné podmínky. 

 

Náměstek Bärtl diskutoval na setkání státních tajemníků ministerstev hospodářství V4 v 

Budapešti 

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl v Budapešti diskutoval o budoucích 

hospodářských a průmyslových výzvách se státními tajemníky partnerských ministerstev zemí 

Visegrádské skupiny. Setkání proběhlo ve dnech 17. – 18. října 2017 v rámci maďarského 

předsednictví. Hostitelem byl státní tajemník ministerstva národního hospodářství Maďarska 

István Lepsényi. Za slovenskou stranu se účastnil státní tajemník Ministerstva hospodářství 

Slovenské republiky Rastislav Chovanec a za polskou stranu státní tajemník Ministerstva 

hospodářského rozvoje Polska Jerzy Kweciński. V úvodu diskusních bloků Mihály Varga, ministr 

národního hospodářství Maďarska, zahájil Automotive Hungary 2017 Expo. Poté proběhla 

prohlídka Expa, při níž ministr Varga a ostatní členové delegací navštívili rovněž český stánek. 

István Lepsényi uvedl následnou panelovou diskusi a přítomné členy delegací a VIP hosty seznámil 

s tzv. „Irinyi“ plánem, který maďarská vláda přijala začátkem roku 2016 s cílem nastartovat 

dlouhodobý hospodářský růst země. Podle tohoto plánu by se do roku 2020 Maďarsko mělo stát 

jednou ze zemí s nejvíce rozvinutým průmyslovým sektorem v EU. 

Náměstek Bärtl kvitoval klíčovou roli Průmyslu 4.0 pro konkurenceschopnost exportérů. Firmy 

intenzivně zkoumají a zavádějí nejnovější technologie, jako jsou velká a otevřená data, cloudová 

řešení či internet věcí a řadu inovativních digitálních služeb. Do výrobních hal instalují stále více 

kolaborativní roboty. Kardinální úlohu v tom představuje jejich spolupráce s globálními hráči, jako 

jsou společnosti Siemens, Bosch, ABB, Festo či Kuka, s pozitivními efekty na digitalizaci malých a 

středních společností. Nejen českým, ale společným specifikem pro země V4 je fakt, že náš 

průmysl je úzce provázán a napojen na průmysl německý. Toto specifikum předurčuje naše 

možnosti a reakce na blížící se výzvy, které nás spojují v kontextu čtvrté průmyslové revoluce, 

digitalizace ekonomik a průmyslu. V debatách padla řada námětů, jak udržet a posílit 

nadprůměrný růst našich ekonomik a jak dále rozvíjet smysluplnou spolupráci s cílem podpořit 

budoucí konkurenceschopnost zemí Visegrádské skupiny. 
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Lustry Jaroslava Horejce ve Světové obchodní organizaci 

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo Světové obchodní organizaci peněžní dar, jehož cílem 

bylo přispět k renovaci čtyř historických lustrů významného českého výtvarníka 20. století 

Jaroslava Horejce, které jsou v současné době instalovány v knihovně budovy Centre William 

Rappard, současném sídle Světové obchodní organizace (WTO) v Ženevě. MPO ve spolupráci s 

Ministerstvem zahraničí převzalo rovněž záštitu nad slavnostním zavěšením zrekonstruovaných 

lustrů v knihovně WTO dne 26. října 2017 i expozicí českých sklářských výrobků, která 

dokumentuje dlouhodobou tradici českého sklářského průmyslu. 

 

Setkání náměstka Bärtla se zástupci firmy Gestamp 

Dne 17. října se uskutečnilo setkání Vladimíra Bärtla se zástupci firmy Gestamp, jejichž česká 

pobočka je od roku 2012 přítomna v Žatci (další má skupina mj. v Indii, Rusku, Turecku, Velké 

Británii nebo zemích střední Evropy), kde využívá poměrně novou technologii lisování plechů za 

tepla (press hardening by hot stamping), která umožňuje podle jejich slov vyrábět mj. lehčí, 

bezpečnější a tvrdší výrobky. Společnost má v plánu proinvestovat během let 2017 a 2018 celkem 

zhruba €16 mil., přičemž nezanedbatelnou část tvoří podpora z unijních fondů. Ač u nás firma 

zatím nemá klasický vývoj, chtěla by z ČR vytvořit jakýsi „Hot stamp hub“, k čemuž má přispět 

rozšíření dosavadních třech linek o další dvě (s mnohem větší kapacitou) počátkem roku 2018. 

Hlavním problémem aktivit v ČR vidí společnost Gestamp kritický nedostatek pracovních sil, což 

řeší i v Polsku, Maďarsku nebo Slovensku. To vede k výraznému nárůstu mezd. Dalším úskalím je 

pak nižší znalost skutečně špičkových výrobních a technologických dovedností u mnohých našich 

pracovníků ve srovnání s některými jinými zeměmi na západ od našich hranic, takže není úplně 

samozřejmé, že jsme schopni okamžitě nahradit všechny operace vyžadující delší pracovní a 

technickou zkušenost. Podle názoru firmy chybí mnoha českým pracovníkům 5-10 let vývoje, aby 

se mohli zcela vyrovnat těm dnes nejlepším například v Německu. I proto bude nutné čerpat 

pracovní zkušenosti v zahraničí. Náměstek Vladimír Bärtl ujistil zástupce společnosti Gestamp, že 

máme zájem na jejich dalších aktivitách v ČR a uvítáme jakékoliv konkrétní návrhy, které můžeme 

následně projednat v rámci MPO a ve spolupráci se zástupci CzechInvestu. 

 

 

 
Ohlédnutí za Mezinárodním strojírenským veletrhem 2017 v Brně 

Letošní ročník potvrdil pozici MSV jako nejvýznamnějšího veletrhu strojírenské produkce ve 

střední Evropě. Přehlídku si nenechalo ujít více než osmdesát tisíc návštěvníků, a proto také 

agentura CzechTrade připravila seriál doprovodných akcí. Navíc byly po celou dobu veletrhu 

návštěvníkům k dispozici odborníci v Exportním domě nebo v indickém pavilonu na stánku, který 

CzechTrade sdílel s Asociací malých a středních podniků a živnostníků a který byl věnovaný nově 

otevřenému českému podnikatelskému inkubátoru v Indii. 
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Meeting Point CzechTrade 

Meeting Pointu CzechTrade, během kterého individuálně konzultují zástupci českých firem s 

představiteli zahraničních kanceláří CzechTrade, se letos zúčastnilo 32 zástupců z ciziny a 

nechyběla ani specialistka za Klientské centrum pro export. Akce se každoročně těší velkému 

zájmu. Letos se jí účastnilo více než 120 českých firem. Nejrychleji byly tentokrát obsazené 

balkánské země, dále Německo, Velká Británie, Itálie, Španělsko, nebo Benelux. Ze vzdálenějších 

teritorií Kanada, USA, Mexiko nebo Čína. Celkem na akci proběhlo více než čtyři sta konzultací. 

 

Strojírenský a plastikářský průmysl v Německu – příležitosti pro české firmy 

Cílem teritoriálního semináře bylo předání aktuálních informací o možnostech, jak se mohou 

české firmy prosadit na trhu našich sousedů. Seminář zahájili Tomáš Jan Podivínský, velvyslanec 

ČR v Německu a Martin Pospíšil, ředitel odboru zahraničně ekonomických politik MPO. Dále 

pokračovali Tomáš Ehler ze zastupitelského úřadu v Berlíně a ředitel německého zastoupení 

CzechTrade v Düsseldorfu Adam Jareš, který měl praktickou a zajímavou prezentaci spolu s Filipem 

Ambrožem, obchodním ředitelem firmy fortell s.r.o. Účast více než 35 firem v auditoriu dokazuje, 

v množství nabízených doprovodných akcí na veletrhu, neustále rostoucí zájem firem o export do 

Německa. 

 

Investiční plán pro Evropu: Jak se úspěšně zapojit? 

Posluchači semináře se dozvěděli o možnostech financování investic ze strany Evropské investiční 

banky. Banka byla pověřena spravovat finanční toky v rámci Investičního plánu pro Evropu, jehož 

hlavním nástrojem je Evropský fond pro strategické investice. Na semináři vystoupili zástupci 

Evropské komise, Evropské investiční banky, ČMZRB, ČSOB a firmy RAPTECH. 

 

Nové exportní příležitosti v Asii – Vietnam a Japonsko 

Seminář se zaměřil na implementaci obchodních dohod EU s Vietnamem a s Japonskem. Byl 

představen průběh vyjednávání obou dohod z pohledu zájmů ČR, byly prezentovány priority 

evropských i českých podniků v rámci vyjednávání a nechyběly ani praktické informace pro vstup 

na dané trhy a výhody vyplývající z obchodních dohod. Akce měla velmi pozitivní ohlas, o čemž 

svědčí i následné rozhovory mezi zúčastněnými firmami a řečníky a snaha o navázání další 

spolupráce. 

 

Česká podnikatelská reprezentace při EU 

Během konání MSV došlo také k podpisu dodatku ke smlouvě o fungování CEBRE – České 

podnikatelské reprezentace při EU. Tímto aktem se všechny zúčastněné strany stávají 

rovnocennými partnery české podnikatelské reprezentace. Jsou jimi Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, agentura CzechTrade, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. 

 

Podpora průmyslového designu na cestě ke zvýšení konkurenceschopnosti 

Na semináři se designéři podělili o výsledky úspěšné spolupráce s českými podniky. Designéři na 

konkrétních příkladech z praxe přiblížili efektivní využívání designu zejména v průmyslové výrobě. 

Nové trendy a zavádění designu do praxe v Indii představil ředitel National Institute of Design 

India pan Pradyumna Vyas. Manažerky projektu Design pro konkurenceschopnost prezentovaly 
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interní projekty CzechTrade: Design pro konkurenceschopnost 2016-2018, NOVUMM a NOVUMM 

KET. 

 

Export do Indie – výzva i příležitost 

Hlavním tématem panelové diskuze byl nejen podnikatelský inkubátor pro české firmy v Indii, ale 

také aktuální obchodní příležitosti a možnosti působení na indickém trhu. Mezi firmami byl o akci 

velký zájem, aktivně se zapojovaly do diskuse a řada z nich využila i možnost individuálních 

konzultací s řediteli indických zastoupení CzechTrade v Mumbaí a Bengalúru. 

 

Sourcing Day 

Poslední z řady akcí byl Sourcing Day pro nákupčí tří významných společností – GE Renewable 

Energy, Halfords a Andritz. Pečlivě vybrané české firmy a předem potvrzený zájem ze strany 

zahraničních partnerů dávají předpoklad k úspěšnému vývozu. Nákupčí byli velmi spokojeni a na 

místě bylo domluveno pokračování dalších dodavatelských fór v první polovině příštího roku. 

 

Co jsou to Sourcing days? 

Zahraniční firma poptá u agentury CzechTrade zboží či službu, o kterou má zájem. Agentura 

vybere mezi domácími dodavateli ty, kteří nejlépe vyhovují poptávce, a zorganizuje setkání. Tak 

fungují Sourcing Days. Přesně vědět, co zahraniční partner poptává, a jednat s ním napřímo. To je 

ideální představa nejen českých podnikatelů, kteří chtějí prorazit v cizině. 

CzechTrade v roce 2017 připravil již šestnáct obchodních fór, během nichž mohli tuzemští 

dodavatelé jednat se zahraničními obchodními partnery z pohodlí tuzemska. Jednalo na nich 

téměř šest set českých společností. Na setkání pak navazují také návštěvy nákupčích ve výrobních 

provozech. Příležitosti jsou v široké škále oborů, od designu a elektroniky po zvířecí krmiva a 

strojírenské dodávky. Před samotnými jednáními zástupci kanceláře CzechTrade spolupracují s 

pražskou centrálou na výměně informací mezi nákupčími a potenciálními českými dodavateli. 

Osobní schůzka následně proběhne s výrobci, kteří odpovídají představě nákupčího. 

Domácí firmy si na projektu chválí zejména možnost setkat se s nákupčími firem, ke kterým by se 

sami velmi těžko dostávali, a to navíc v České republice. Šetří tak náklady na dopravu a čas, který 

by strávili hledáním cesty k nejvhodnějšímu nákupčímu. Vítají rovněž pomoc s přípravou na 

jednání, asistenci v jejich průběhu a následnou komunikaci s nákupčími. Zahraniční podniky na 

oplátku velice oceňují znalosti pracovníků CzechTrade v oblasti výrobně-servisního potenciálu 

České republiky, flexibilitu při organizaci akce, odesílání vzorků získaných během jednání, možnost 

návštěvy podniků nebo pomoc s ubytováním a tlumočením. Často od zahraničních nákupčích 

slýcháme, že žádná jiná země jim nedokázala nabídnout efektivnější servis. 

Jak získat nákupčího? Klíčovou roli hrají pracovníci CzechTradu v zahraničí, kteří nespoléhají jen 

na náhodné oslovení, ale cíleně vyhledávají. Ideálním místem jsou veletrhy, networkingové akce 

a konference, kde vytipovaného nákupčího daná zahraniční kancelář osloví a nabídne dovednosti 

českých firem. 
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Připravujeme 

Zasedání společné pracovní skupiny s Petrohradem 

Ve dnech 14. – 16. listopadu 2017 proběhne 13. zasedání Společné pracovní skupiny pro 

obchodně-ekonomickou a vědeckotechnickou spolupráci mezi MPO ČR a Petrohradem. Delegace 

MPO ČR vedená ředitelem Odboru zahraničně ekonomických politik I. Martinem Pospíšilem bude 

během této cesty doprovázena podnikatelskou misí. Petrohrad představuje jeden z 

nejrozvinutějších regionů Ruské federace a je jednoznačně nejvýznamnějším regionem 

Severozápadního federálního okruhu Ruska. Objem exportu z ČR představuje cca 11,5 % objemu 

českého exportu do Ruska. 

 

Cesta prezidenta republiky do Ruské federace 

Ve dnech 20. – 23. listopadu 2017 se za účasti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka 

uskuteční cesta prezidenta republiky do Ruské federace – Moskva, Jekatěrinburg. Cestu, která 

bude mít významný podnikatelský element (očekává se účast zástupců až stovky českých firem), 

společně připravují Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, za podnikatelské kruhy pak zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu 

a dopravy a Komory pro hospodářské styky se SNS. 

 

Pozvání na akci: Den evropské obchodní politiky v Bruselu 

Dne 5. prosince 2017 se v Bruselu uskuteční pravidelná akce pořádaná Evropskou komisí – Den 

evropské obchodní politiky s podtitulkem Obchodní politika v turbulentním světě. Konference je 

příležitostí diskutovat aktuální otázky obchodu se všemi zainteresovanými skupinami. Vzhledem 

k tomu, že zájem veřejnosti o obchodní politiku v poslední době roste, je tato aktivita důležitou 

součástí celkové strategie Evropské komise posílit komunikaci s občanskou společností a 

transparentnost v oblasti obchodní politiky. Konference se bude snažit nalézt odpovědi na otázky 

typu: Jak může obchodní politika reagovat na sílící hlasy proti globalizaci? Jak se vypořádat s 

novými výzvami? Jaké by měly být priority obchodní politiky do budoucna? Další informace o 

programu a možnosti registrace naleznete na webových stránkách Generálního ředitelství pro 

obchod. 

 

Mezivládní komise v Bělehradě 

Ve dnech 6 – 7. prosince se v Bělehradě uskuteční 10. zasedání Mezivládní komise pro 

hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Republikou Srbsko. Jednání proběhne v 

několika pracovních skupinách, z nichž nejvýznamnější jsou energetika a hornictví, zemědělství a 

životní prostředí, doprava a regionální rozvoj. V souvislosti s přístupovými jednáními Srbska a 

Evropské unie čeká Srbsko modernizace zastaralé ekologické energetické infrastruktury. České 

podniky tak v Srbsku mohou uplatnit své zkušenosti a know-how. Vzájemný obchod se Srbskem 

stabilně stoupá – v roce 2016 přesáhl český vývoz do Srbska 400 milionů Euro a dovoz ze Srbska 

přesáhl 270 milionů euro. Českou delegaci povede náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. 

Eduard Muřický. 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1733
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Závěrečný brněnský report 

Pondělí, 09. 10. 2017 

Návštěva pana ministra Havlíčka – stánek Ruské federace 

Ministr Havlíček během své pondělní dopolední prohlídky stánků zahraničních vystavovatelů 

zavítal do expozice Ruské federace, kde ho přivítala gubernátorka Vladimirské oblasti Světlana 

Orlova, vicegubernátor Nižegorodské oblasti Jevgenij Ljulin, vicegubernátor Sverdlovské oblasti 

Alexej Orlov a další představitelé ruských regionů. Celkem se veletrhu zúčastnili zástupci 12 

subjektů Ruské federace na různých úrovních. 

 

Návštěva pana ministra Havlíčka – Bavorský stánek 

Ministr Havlíček zavítal v rámci své pondělní odpolední prohlídky výstaviště na Bavorský stánek, 

kde ho přivítal státní tajemník Bavorského státního ministerstva hospodářství, médií, energetiky 

a technologie pan Franz Josef Pschierer. Návštěva měla především společenský charakter a byla 

zvolena především proto, že Bavorsko představuje mezi spolkovými zeměmi našeho 

nejvýznamnějšího hospodářského a obchodního partnera. 

 

Další body naplněného pondělního programu ministra Havlíčka byly např.: 

- uvítání a jednání s delegací Indie vedenou C. R. Chaudharyem, státním tajemníkem 

pro obchod a průmysl a státním tajemníkem pro spotřební věci, potraviny a 

veřejnou distribuci 

- slavnostní otevření indického pavilonu „Lamp Lighting Ceremony“ 

- Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR 

 

Úterý, 10. 10. 2017 

Pracovní snídaně ministra s představiteli ruských regionů 

V úterý se konala již tradiční pracovní snídaně ministra průmyslu a obchodu se zástupci ruských 

regionů přítomných na MSV Brno. V roce 2017 byla historicky největší účast ruských regionů – 12. 

Pracovní snídaně se za ruskou stranu zúčastnili mimo jiné náměstek MPO RF Vasilij Osmakov, 

gubernátorka Vladimirské oblasti Světlana Orlova, vicegubernátor Nižegorodské oblasti Jevgenij 

Ljulin, vicegubernátor Sverdlovské oblasti Alexej Orlov, náměstek MPO Republiky Tatarstán Ildar 

Mingalejev, člen Výboru průmyslové politiky a inovací Petrohradu Alexej Jakovlev, první 

místopředseda vlády Uljanovské oblasti Dmitrij Bogdanov, místopředseda vlády Kirovské oblasti 

Maksim Kočetov a další. Českou stranu zastupovali kromě pana ministra jeho náměstci Vladimír 

Bärtl a Jiří Koliba. Akce se rovněž zúčastnili prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a 

předseda představenstva Komory SNS František Masopust a další. Náměstek Osmakov na začátku 

snídaně ocenil posilování regionální spolupráce mezi ČR a RF. Také zmínil ruské přání stát se 

partnerskou zemí MSV Brno 2020. Gubernátorka Vladimirské oblasti vyjádřila zájem o rozvoj 

spolupráce mezi jejím regionem a Českou republikou a pozvala pana ministra na oficiální 

návštěvu. Postupně došlo ke krátkému představení ekonomického potenciálu všech zúčastněných 

regionů. 

 

Swiss Business Breakfast 

Snídaně měla jediné téma, a sice vystoupení Velké Británie z Evropské Unie – Brexit. Na velmi 

fundované vystoupení nového velvyslance Švýcarské konfederace v Praze Dominika Furglera 
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reagoval druhý speaker této snídaně, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimír Bärtl 

neméně fundovaným způsobem. Představitelé Švýcarsko – české obchodní komory, jakož i 

zástupci přítomných firem kvalitu obou vystoupení velmi ocenili. 

 

Business den Ruské federace 

Dne 10. října se v dopoledních hodinách uskutečnil Business den Ruské federace za účasti ministra 

průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, NM MZV Miloslava Staška, prezidenta HK Vladimíra 

Dlouhého, prezidenta SPD Jaroslava Hanáka, GŘ ČEB Karla Bureše, GŘ EGAP Jana Procházky a 

dalších hostů. Za ruskou stranu se zúčastnili náměstek MPO RF Vasilij Osmakov, velvyslanec RF v 

ČR Aleksandr Zmejevskij a zástupci ruských regionů. V rámci vstupních projevů zazněly komentáře 

ve vazbě na pozitivní vývoj bilaterálního obchodu mezi ČR a Ruskou federací. Představitelé 

ruských oblastí využili tuto možnost ke stručné prezentaci jimi reprezentovaných regionů. V 

prezentačním bloku zazněly zajímavé příspěvky ZÚ Moskva, ČEB, EGAP, ROSATOM, 

STANKOINSTRUMENT (obráběcí stroje), GE Aviation (spolupráce v oblasti leteckého průmyslu) a 

zejména prezentace ruských regionů (Republika Tatarstán, Sverdlovská oblast, Vladimirská oblast, 

Nižegorodská oblast, Petrohrad, Uljanovská oblast, Kirovská oblast). V odpoledních hodinách 

následovala rozsáhlejší prezentace regionů v rámci Dne ruských regionů v expozici Ruského 

exportního centra. 

 

Zahájení Slovenského národního dne 

Stalo se tradicí, že společně s Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky zahajuje Slovenský 

národní den na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně také vedoucí představitel 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Slovenský ministr hospodářství Peter Žiga se 

na veletrh proti původním předpokladům nedostavil a při zahájení Slovenského národního dne ho 

zastoupil státní tajemník tohoto ministerstva Vojtech Ferencz. Ministr Havlíček přesto Slovenský 

národní den spoluzahájil a dokumentoval tak nadstandardní vztahy, které mezi Čechy a Slováky 

existují také v oblasti hospodářství a obchodu. 

 

Návštěva náměstka Koliby – stánek Republiky Tatarstán 

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba navštívil dne 10. října v odpoledních hodinách 

stánek Republiky Tatarstán, kde se setkal s NM MPO Tatarstánu Ildarem Mingalejevem. Návštěvy 

stánku se rovněž zúčastnil GŘ CzechInvest Karel Kučera. V průběhu návštěvy stánku byla 

nabídnuta možnost navázání spolupráce CzechInvest a TIDA (Tatarstan Investment and 

Development Agency) s možností podepsání memoranda o spolupráci těchto dvou organizací. 

 

Středa, 11. 10. 2017 

Setkání ŘO zahraničně ekonomických politik I Martina Pospíšila s představiteli ruských regionů 

V dopoledních hodinách uskutečnilo na stánku MPO pracovní setkání ŘO Martina Pospíšila s 

představiteli ruských regionů reprezentovaných na MSV Brno 2017. Akce se za ruskou stranu 

zúčastnili první místopředseda vlády uljanovské oblasti Dmitrij Bogdanov, místopředseda vlády 

kirovské oblasti Maksim Kočetov a další. Partneři se věnovali rozvoji vzájemné spolupráce – 

blížícímu se zasedání regionální pracovní skupiny s Petrohradem (listopad 2017) a prvnímu 

zasedání regionální pracovní skupiny s uljanovskou oblastí, které by mělo proběhnout v první 

polovině roku 2018. 
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Business den Běloruska 

Business den Běloruska proběhl 11. října v dopoledních hodinách za organizace Komory SNS. 

Business dne se zúčastnili běloruští hosté v čele s náměstkem ministra zahraničních věcí 

Jevgenijem Šestakovem a běloruským velvyslancem v České republice Valerijem Kurdjukovem. 

Hlavními řečníky za českou stranu byli Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Miloslav 

Stašek, náměstek ministra zahraničních věcí, a Milan Ekert, velvyslanec České republiky v 

Bělorusku. Na Business dni Běloruska mimo jiné zaznělo, že statistiky z letošního roku ukazují 

odražení ode dna a náznak postupného ekonomického růstu. Jevgenij Šestakov také podtrhl, že 

Bělorusko má zájem o zakládání společných podniků a hledá zahraniční investory. 

 

Pracovní setkání spolupředsedů česko-běloruské Smíšené komise 

Po skončení Business dne Běloruska se konalo setkání spolupředsedů česko-běloruské Smíšené 

komise NM Šestakova a NM Koliby formou pracovního oběda. V tomto formátu došlo k 

zhodnocení dosavadního plnění závěrů 9. zasedání Smíšené komise a rovněž bylo dohodnuto 

konání jejího 10. zasedání v květnu 2018 v Minsku. 

 

Business den Ukrajiny v rámci MSV Brno 2017 

Dne 11. října 2017 se v Brně v rámci MSV uskutečnil Business Den Ukrajiny organizovaný z české 

strany Komorou pro styky s SNS. Jednalo se o ukrajinsko-české podnikatelské fórum, v rámci 

kterého proběhly prezentace obchodních, ekonomických a investičních příležitostí na Ukrajině a 

ve Lvovské oblasti a následně schůzky ve formátu B2B. Zahájení akce se zúčastnili vysocí 

představitelé MPO ČR, Ministerstva pro hospodářský rozvoj a obchod Ukrajiny, MZV ČR, delegace 

Lvovské oblasti pod vedením vedoucího regionální správy O. Sinjutky, velvyslanectví Ukrajiny v 

ČR, zástupci EBRD, ČEB, EGAP a ukrajinských a českých podnikatelských kruhů. Tato událost se 

stala dalším důležitým krokem v posílení ukrajinsko-českých vztahů v politické, obchodní a 

hospodářské sféře. Na akci rovněž navázalo bilaterální jednání NM Bärtla se svým ukrajinským 

protějškem M. Titarchukem, a bilaterální jednání ŘO Pospíšila s gubernátorem Sinjutkou. 

 
 

 

Tisková zpráva MPO k závěru 59. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, 2017 

Stejně jako i v minulých letech se MPO zúčastnilo mezinárodně uznávaného veletrhu, a to na 

společném stánku spolu se Svazem strojírenské technologie, agenturou CzechInvest a API 

(Agentura pro podnikání a inovace), se kterými se v tomto formátu účastní již po šesté v řadě, v 

pavilonu P. Nově letos přibyly na expozici i podřízené instituce ministerstva, jimiž jsou Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Strojírenský zkušebním ústav 

(SZÚ) a Český metrologický institut. Kromě vlastního stánku se MPO podílelo na Exportním domě, 

který byl organizován Ministerstvem zahraničních věcí ve spolupráci s MPO, Ministerstvem 

obrany a agenturami CzechTrade a EGAP. Konkrétně se MPO podílelo na provozu Klientského 

centra, které je určeno pro poskytování informací zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti. 

Partnerskou zemí letošního ročníku MSV byla zvolena Indie, která má tento statut již podruhé v 

historii. Naposledy tomu bylo v roce 2012. Fakt, že se v Indii české strojírenství těší dobrému 

jménu, dokládá i velikost indické delegace, která čítá na osmdesát firem. Obchodní vztahy mezi 



Stránka 12 z 12 

 

oběma zeměmi ocenil i ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, jehož bohatý program byl 

ovlivněn právě řadou setkání s čelními představiteli indického ministerstva průmyslu a tamního 

průmyslového svazu. 

 
 

MPO připravilo bohatý doprovodný program, např. seminář „Nové exportní příležitosti v Asii – 

Vietnam a Japonsko“, kde firmy měly možnost získat velmi užitečné informace o možnosti vstupu 

na tamní trhy včetně jejich překážek. Další neméně zajímavou akcí byl workshop „Podpora 

exportu a růstu firem s využitím práv průmyslového vlastnictví“, kde MPO ve spolupráci s Úřadem 

průmyslového vlastnictví (ÚPV) poskytlo návštěvníkům velmi užitečné a konkrétní informace o 

patentové ochraně nejen v ČR, ale také v zahraničí. V neposlední řadě to byl i workshop k 

implementaci dohod o volném obchodu, který organizovalo MPO ve spolupráci s Generálním 

ředitelstvím cel, kde firmy mohou získat užitečné informace o praktickém využití těchto dohod v 

praxi. Jednalo se především o obchodování s Jižní Koreou a Kanadou. Na veletrhu ale probíhala i 

řada dalších akcí ve spolupráci s MPO, jako například Business den Ruské federace, Česko-indické 

podnikatelské fórum, Slovenský národní den, Business den Běloruska, exportní konference „Velká 

Británie – čtvrtý největší obchodní partner Česka“, České technologie na Kubě: „Tradice a nové 

příležitosti“, Írán: „Perspektivní trh pro české firmy“, Den Ukrajiny a Česko-ukrajinské 

podnikatelské fórum. 
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