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Vážení partneři, milí kolegové, čtenáři našeho zpravodaje, 

 

nabízím vám poslední vydání roku 2017, které shrnuje naše nejpodstatnější aktivity v jeho 

závěru. Roku, který si dovolím hodnotit kladně. Rok 2017 pro mne představoval dlouhou řadu 

dobrých zpráv z průmyslu, exportu a o úspěších českých firem. U příležitosti mnoha 

podnikatelských misí, veletrhů a B2B setkání jsem měl možnost být svědkem toho, jak jsou 

české technologie, výrobky a především firmy samotné vnímány u našich zahraničních 

partnerů od Bangkoku až po Toronto. 

 

Česká republika během letošního roku překonala hranici jednoho procenta celkového 

světového exportu. Zasadili jsme se také o to, že komplexní hospodářská a obchodní dohoda 

CETA již běží. Zajistili jsme účast ČR na EXPO Astana, kde se naše expozice stala jedním 

z největších lákadel. České firmy tam přijel podpořit ministr průmyslu i prezident ČR. Mám 

radost ze zájmu, kterému se těší časopis Český exportér, a alespoň krátkou zmínku musím 

věnovat i skvělému průběhu letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Velmi 

dobře si vedl i CzechTrade. Realizoval bezmála 3.000 služeb pro více než 1.500 českých 

exportérů a zaznamenal tak meziročně obrovský skok v zájmu o nabízené služby a asistence. 

 

Za spolupráci vám chci srdečně poděkovat, popřát klidné a šťastné svátky a mnoho úspěchů 

v roce nadcházejícím. 

 

 

 
Vladimír Bärtl 

Náměstek ministra 

 



Stránka 2 z 12 
 

Říjen a listopad 
Eurasijský týden 2017 v Almaty 

Ve dnech 24.-25. října se v Almaty uskutečnil OECD týden Eurasie 2017. Jednalo se o první OECD týden 

Eurasie, který se uskutečnil v některé z eurasijských zemí (státy SNS bez Ruska, k tomu Mongolsko 

a Afghánistán). V rámci zahájení týdne vystoupil generální tajemník OECD A. Gurría, premiér 

Kazachstánu B. Sagintayev, vicepremiér Gruzie D. Kumsishvili, vicepremiér Tádžikistánu A. Ibrohim 

a vicepremiér Uzbekistánu N. Otajonov. Celkově se týdne zúčastnilo 13 ministrů z eurasijských zemí 

(z toho 6 z hostitelského Kazachstánu). V průběhu slavnostního otevření podnikatelského fóra 

vystoupil velvyslanec ČR při OECD Petr Gandalovič v rámci panelu věnovaného možnostem zlepšení 

konkurence v eurasijských státech. Vystoupení ČR bylo zaměřeno na práci Úřadu na ochranu 

hospodářské soutěže. Značnou pozornost vyvolal popis boje s dohodami mezi soutěžiteli při veřejných 

zakázkách a otázka regulace e-commerce a zejména sdílené ekonomiky (např. UBER a AIR BnB), které 

se od čistého sdílení mezi občany mění na standardní rezervační systémy. 

 

Konzultace tajemníků Společné pracovní skupiny s Vládou Moskvy 

Dne 26. října se uskutečnila konzultace odpovědných tajemníků Společné pracovní skupiny mezi MPO 

ČR a Vládou Moskvy (dále „SPS“). Na české straně byla jednání přítomna teritorialistka Odboru 

zahraničně ekonomických politik I MPO ČR, na straně ruské vedoucí oddělení mezinárodních vztahů 

Vlády Moskvy. Vláda Moskvy velice oceňuje naše aktivity v souvislosti s inovativními parky. Společnost 

vědeckotechnických parků ČR jedná již delší dobu o umístění dvou zastoupení českých firem 

v technoparku Skolkovo a naopak o umístění dvou zastoupení ruských firem ve vědeckotechnických 

parcích v ČR. V souvislosti s cestou prezidenta ČR do RF byly konzultovány též projekty českých firem 

umístěné v Moskvě, ale také v Moskevské oblasti, se kterou se chystá MPO obnovit v budoucnu 

spolupráci na úrovni pracovní skupiny. Na přelomu dubna a května 2018 by se mělo v Praze uskutečnit 

plnohodnotné zasedání Společné pracovní skupiny s plénem, a to na základě dohody o dvouleté 

periodicitě. 

 

Prezentace ČR na mezinárodním veletrhu FIHAV 

Ve dnech 30. října – 3. listopadu se v kubánské Havaně konal mezinárodní veletrh FIHAV se 

všeobecným zaměřením. V rámci veletrhu zde Ministerstvo průmyslu a obchodu na ploše 100 m² 

zorganizovalo českou oficiální účast, které se zúčastnilo 8 českých vystavovatelů. Vzhledem k tomu, že 

Kuba musí dovážet prakticky vše, od potravin až po spotřební a průmyslové zboží, je zde veliký 

potenciál pro české exportéry, zejména v energetickém a potravinářském průmyslu. Akce byla mimo 

jiné výjimečná tím, že se jí zúčastnil také ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, který v rámci 

veletrhu FIHAV uskutečnil pracovní návštěvu Kuby. Ministra doprovázela dvacetičlenná podnikatelská 

mise vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavem Hanákem a rovněž náměstek Eduard 

Muřický, náměstek ministra zemědělství Jiří Šír, zástupci ministerstva zahraničních věcí, náměstek pro 

geologii České geologické služby. Ministr Havlíček se jako první člen české vlády po mnoha letech setkal 

s ministrem hospodářství a plánování a současně místopředsedou ústředního výboru Rady ministrů 

Kubánské republiky Ricardem Cabrisasem (tj. členem nejužšího vedení země), dále jednal s ministrem 

zahraničního obchodu a investic Rodrigem Malmiercou, ministryní potravinářské výroby Mariou del 

Carmen Concepción, ministrem energetiky a těžby Alfredem Lópezem a s ministrem průmyslu 

Salvadorem Pardem. Sešel se rovněž s náměstkem ministra zemědělství, zástupci ministerstva dopravy 

a s prezidentem Kubánské obchodní komory Orlandem Hernandezem. Ministr Havlíček navštívil 

českou expozici a společně s náměstkem ministra zahraničního obchodu a investic oficiálně 
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inaugurovali český stánek. Oba tuto příležitost také využili k seznámení s českými vystavovateli. 

Podepsáno bylo také Memorandum o porozumění pro spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a 

obchodu ČR a Ministerstvem zahraničního obchodu a zahraničních investic Kubánské republiky při 

rozvoji průmyslu a energetiky. V rámci návštěvy byly s kubánskými partnery probírány jak aktuální 

projekty, tak možnosti prohlubování další spolupráce. Záměrem Kuby je postupná modernizace 

hospodářství, příležitosti existují zejména v sektoru potravinářských technologií, energetice či strojním 

vybavení. 

 

Kulatý stůl k česko-gruzínským obchodním vztahům ve Zlíně 

Více než 30 zástupců firem a institucí se 3. listopadu zúčastnilo kulatého stolu, který byl tentokrát 

věnován obchodní spolupráci s Gruzií. Akci uspořádalo Kontaktní centrum pro východní trhy při krajské 

hospodářské komoře ve Zlíně (KHK) ve spolupráci s MPO ČR při příležitosti návštěvy velvyslance Gruzie 

a delegace z kraje Imereti ve Zlínském kraji. Cílem setkání bylo představit firmám podnikatelské 

prostředí v Gruzii, investiční možnosti, perspektivní průmyslové sektory a obchodní příležitosti na 

tomto trhu. Za KHK přivítal účastníky Petr Kopecký, místopředseda představenstva KHK. Velvyslanec 

Gruzie v ČR, J. E. Zaal Gosadze, představil Gruzii jako trh s rostoucím ekonomickým potenciálem, 

informoval o ekonomických zónách a možnostech spolupráce v různých oblastech. Ředitel odboru 

zahraničně-ekonomických politik I MPO ČR Martin Pospíšil hovořil o česko-gruzínské spolupráci 

a perspektivních průmyslových sektorech. Ve svém příspěvku zmínil vzájemné vztahy a obchod mezi 

ČR a Gruzií, projekty českých firem, meziregionální spolupráci nebo nástroje podpory exportu. 

Informoval také o zasedáních Česko-gruzínské smíšené komise. V pořadí čtvrté zasedání se uskuteční 

v květnu 2018 v Tbilisi, součástí programu bude i oborově zaměřené podnikatelské fórum. 

 

Zasedání společné pracovní skupiny s Petrohradem a jednání s představiteli Leningradské oblasti 

15. listopadu proběhlo 13. zasedání Společné pracovní skupiny pro obchodně-ekonomickou 

a vědeckotechnickou spolupráci mezi MPO ČR a Petrohradem. Delegaci MPO ČR vedl ředitel Odboru 

zahraničně ekonomických politik I Martin Pospíšil. V čele petrohradské delegace byl Jevgenij Grigorjev 

předseda Výboru mezinárodních vztahů Vlády Petrohradu. Na české straně se zúčastnili také generální 

konzul Karel Kühnl a zástupci 7 českých firem. Hlavní témata jednání se soustředila na následující obory 

– dopravní technika a infrastruktura, obráběcí stroje, stavebnictví včetně urbanistiky a ekologie 

(odpadové hospodářství, zásobování vodou a její čištění). Činnost pracovní skupiny byla obnovena po 

více než 4 letech. 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. 

 

Česká oficiální účast na veletrhu „Central Asian Industral Week 2017“ v Taškentu, Republika 

Uzbekistán 

Veletrh proběhl ve dnech 15.-17. listopadu. Na ploše o velikosti 90 m2 se za podpory Ministerstva 

průmyslu a obchodu České republiky představilo osm českých vystavovatelů: Armaturka Vranová 

Lhota, a.s., Ferrit s.r.o., Jihostroj East s.r.o., LEVEL, MESIT aerotrade, a.s., MORAVIA STEEL a.s., OEZ 

s.r.o. a TMC CR s.r.o. Načasování účasti českých firem bylo nanejvýš vhodné, vzhledem k nedávnému 

vyhlášení uzbeckých monetárních reforem (srpen 2017), které by měly výrazně zjednodušit vývoz 

českých výrobků do Republiky Uzbekistán. V rámci slavnostního otevření české oficiální účasti byla 

Česká republika představena jako tradiční a spolehlivý partner, který má zájem o rozšíření obchodní 

spolupráce s Uzbekistánem. Všech doprovodných akcí se aktivně zúčastnil pan velvyslanec Jaroslav 
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Siro z velvyslanectví ČR v Taškentu. Čeští vystavovatelé vyjádřili s formou a průběhem veletrhu velkou 

spokojenost a okamžitě se vyslovili pro opakování české účasti na tomto veletrhu opět za rok. 

 

 
 

Cesta prezidenta republiky do Ruské federace 

Ve dnech 20.-24. listopadu navštívil ministr Jiří Havlíček ruská města Soči, Moskvu a Jekatěrinburg 

u příležitosti oficiální návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Ruské federaci. V Soči se v úterý 

21. listopadu zúčastnil oběda v širším formátu s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem. 

V Moskvě se ve středu 22. listopadu zúčastnil setkání s předsedou vlády Ruska Dmitrijem 

Medveděvem, prezidentem Hospodářské komory RF Sergejem Katyrinem a představiteli ruského 

státního koncernu Roskosmos, se kterými jednal o možnostech spolupráce s českými firmami. Zahájil 

též česko-ruské podnikatelské fórum v Moskvě věnované současnému stavu a perspektivám česko-

ruských obchodně ekonomických vztahů. 

Ve čtvrtek 23. listopadu ministr Havlíček zahájil druhé podnikatelské fórum v Jekatěrinburgu a setkal 

se s gubernátorem Sverdlovské oblasti Jevgenijem Kujvaševem. Navázal tak na svoji nedávnou 

návštěvu Mezinárodní výstavy INNOPROM v červenci tohoto roku. Rovněž navštívil výrobní halu 

lokalizované firmy GRS Ural, která je dceřinou pobočkou TOS Vansdorf. Během návštěvy podniku 

ministra Havlíčka doprovodil ministr mezinárodních a zahraničně ekonomických vztahů Sverdlovské 

oblasti Andrej Sobolev, spolupředseda Společné pracovní skupiny mezi MPO ČR a vládou Sverdlovské 

oblasti. Důležitou součástí návštěvy Sverdlovské oblasti byla také návštěva a prohlídka výrobních 

kapacit UGMK (Uralské těžební a hutní společnosti), vlastníka české firmy Aircraft Industries. 

 

Stažení výhrady České republiky k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 

a k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 

Dne 22. listopadu 2017 Česká republika notifikovala u Generálního sekretáře OSN stažení své výhrady 

podle článku 95 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (dále jen „CISG“) a stažení své 

výhrady podle článku XII Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 

(dále jen „Dodatkový protokol“). CISG byla sjednána v roce 1980 ve Vídni. ČSFR CISG ratifikovala 

s výhradou podle článku 95 CISG, která v zásadě znamenala, že v ČSFR budou aplikována ustanovení 

CISG pouze na právní vztahy, v nichž stranami kupní smlouvy jsou osoby, které mají místo podnikání 

ve smluvních státech této úmluvy. Hlavním důvodem pro uplatnění této výhrady byly obavy, aby 

úprava mezinárodní kupní smlouvy podle českého práva nebyla nahrazována tehdy málo známou a 
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abstraktní úpravou podle CISG i v případech, že zahraniční osoby uzavírající kupní smlouvy nepochází 

ze států, které jsou smluvní stranou CISG. 

Dnes je aplikace CISG rozšířenou praxí a výhrada učiněná ČR již tak postrádá smysl. Z tohoto důvodu 

byla výhrada stažena s účinností stažení k 1. červnu 2018. Po tomto datu bude možné aplikovat CISG 

i na smluvní vztahy mezi subjekty, kde některý z nich nemá místo podnikání ve smluvním státě CISG, 

i bez nutnosti výslovné volby aplikace CISG smluvními stranami. Rozšíří se tak množství situací, v jejichž 

rámci by CISG měly aplikovat české soudy (např. pro vztahy mezi subjekty z ČR a Velké Británie). 

Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží (1974, dále jen „Úmluva o promlčení“) vstoupila 

v platnost obecně i pro ČSSR v roce 1988. Dodatkovým protokolem byl předmět této úmluvy 

přizpůsoben CISG. Článek I Dodatkového protokolu rozšířil rozsah působnosti Úmluvy o promlčení 

nejenom na vztahy mezi osobami smluvních států Úmluvy o promlčení, ale také na vztahy podle CISG 

(„použije se také, jestliže podle ustanovení mezinárodního práva soukromého se má použít na smlouvu 

o koupi práva některého smluvního státu"). ČSFR ratifikovala Dodatkový protokol k Úmluvě o 

promlčení s prohlášením, že ČSFR nebude vázána ustanovením jeho článku I. Stažení výhrady k 

Dodatkovému protokolu, které bude také účinné k 1. červnu 2018, umožní aplikaci Úmluvy o 

promlčení v případě, kdy pravidla mezinárodního práva soukromého určí, že je možné na kupní 

smlouvu aplikovat právo některého smluvního státu. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje další spolupráci se španělskými firmami a investory 

23. listopadu proběhl na půdě španělského obchodního oddělení ambasády v Praze seminář, který cílil 

na potenciální španělské investory, resp. na firmy, jež už zde podnikají a mají zájem o další kontakty 

a nové informace. Hlavními body programu byly novinky v oblasti podpory investorů a podnikatelů 

nejen z pohledu MPO nebo její agentury CzechInvest, ale i regionů. Svou strategii podpory tak měly 

možnost představit i agentura pro regionální rozvoj nebo úřad zmocněnce vlády pro vybrané kraje. 

Seminář zahájil španělský velvyslanec v ČR Pedro Calvo-Sotelo, který shrnul aktivity španělských firem 

a investorů v ČR, vyjádřil pochvalu nad spoluprací s naším ministerstvem a vyjádřil přání, aby investice 

do obou zemí nadále stoupaly. Na něj navázal náměstek ministra Vladimír Bärtl, který shrnul základní 

formy podpory MPO našim podnikatelům v oblasti investic a podnikání, ať již OP PIK (fondy EU) nebo 

další cílenou podporu oborů či regionů. Na něj navázala vedoucí Oddělení finanční podpory agentury 

CzechInvest Markéta Tomková, která přiblížila aktuální stav a chystané novinky v oblasti investičních 

pobídek. Následně vystoupil Karel tichý, zástupce Úřadu zmocněnce vlády pro kraj Moravsko-slezský, 

Ústecký a Karlovarský kraj a Marek Burian z Agentury pro regionální rozvoj, a.s. pro Ostravsko. Oba 

přidali detaily regionální podpory, přiblížili specifické další možnosti pro investory a popsali hlavní 

priority dalšího rozvoje regionů. Na závěr proběhl networking přítomných firem s předchozími řečníky. 

 

Studie k dopadům zavedení jednotného evropského patentu na ČR a kulatý stůl MPO a ÚPV k diskuzi 

jejích závěrů 

Na poli patentové ochrany v EU pokračovala v roce 2017 v členských státech ratifikace Dohody 

o Jednotném patentovém soudu, která je součástí balíčku předpisů zavádějících v EU evropský patent 

s jednotným účinkem. V ČR byla jako podklad pro rozhodování o ratifikaci vypracována studie 

analyzující makroekonomické, mikroekonomické a právní dopady zavedení jednotného patentu na ČR. 

Studie došla k závěru, že by jednotný patent negativně dopadl především na malé a střední podniky, 

přínosný by naopak mohl být pro velké podniky a univerzity. V závěru studie doporučila odložit 

ratifikaci o předem určený časový úsek a v mezidobí sledovat, jak bude jednotný patent reálně 

fungovat a jaké budou jeho dopady v ostatních členských státech EU. K závěrům studie svolalo 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Úřadem průmyslového vlastnictví dne 27. listopadu kulatý 

stůl, jehož se zúčastnili zástupci Ministerstva spravedlnosti, České advokátní komory, Komory 

patentových zástupců a podnikatelských svazů. Účastníci vyjádřili své výhrady vůči zavedení 

jednotného patentu v ČR a jednomyslně podpořili doporučení studie o odložení ratifikace Dohody o 

Jednotném patentovém soudu ze strany ČR. S tímto závěrem souhlasí rovněž MPO a ÚPV. 

 

24. Polsko-německo-české podnikatelské kooperační fórum 

Ve středu 29. listopadu se v polském městě Szklarska Poręba uskutečnilo v pořadí již 24. Polsko-

německo-české podnikatelské kooperační fórum. Fórum organizovala Krkonošská agentura 

regionálního rozvoje S. S. Jelenia Góra. Akce byla rozdělena na dvě části. V úvodní se svými 

prezentacemi vystoupili zástupci tří zúčastněných zemí, a sice Jaroslaw Stresczek, zástupce polské 

velvyslankyně v Praze, paní barbara Meyer, generální ředitelka Státního ministerstva hospodářství, 

práce dopravy Svobodného státu Sasko a zástupce ředitele odboru 51500 Jiří Dorňák. Ve svých 

vystoupeních v podstatě ocenili význam přeshraniční spolupráce v tomto česko-polsko-německém 

regionu. Fóra se zúčastnilo kolem 150 firem (70 z Polska a po ca 40 z ČR a Německa). V odpolední části 

došlo k přibližně 350 B2B setkáním, která byla předem korespondenčně dohodnuta. Organizátoři 

ocenili účast zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu s tím, že při příštím, jubilejním 25. ročníku 

akce počítají s naší přítomností. 

 

Setkání se zástupci regionu Jerez a města Cádiz 

Dne 30. listopadu přijal na MPO ředitel odboru zahraničně-ekonomických politik I Martin Pospíšil 

delegaci z regionu Jerez a města Cádiz. Hlavním tématem rozhovorů bylo nastavení úzké spolupráce 

a rychlé výměny informací, zejména o projektech, na kterých mohou spolupracovat obě strany. 

Poslanec pro ekonomický rozvoj a služby provincie Cádiz, pan Jaime Armario, zdůraznil velký zájem 

tamních firem o účast na veletrzích s potravinářským a zemědělským obsahem. Na naše doporučení 

se zúčastní veletrhu Salima. Právě končící obchodní mise firem z Jerezu a Galicie se účastníkům velmi 

líbila a španělští hosté zdůraznili zájem ji zopakovat v druhé polovině příštího roku. Vzhledem k tomu, 

že zazněl velký zájem o spolupráci v oblasti strojírenství, slévárenství či ocelářském průmyslu 

(prezident Hospodářské komory Jerezu Javier Sánchez a generální ředitel Juan Nuñez Moreno), nabídli 

jsme užší spolupráci při podzimním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde má tradičně 

stánek i naše ministerstvo. Firmy rovněž zváží účast v rámci programu Kontakt-Kontrakt. 

 

Milníky na cestě k jednotné digitální bráně a k zákazu zeměpisného blokování dosaženy 

Dne 30. listopadu byl na Radě pro konkurenceschopnost přijat obecný přístup k návrhu nařízení 

o jednotné digitální bráně. Brána má sloužit jako celoevropský integrovaný rozcestník pro poskytování 

informací, online procedur a asistenčních služeb a nástrojů pro řešení problémů na vnitřním trhu EU. 

Občan, jenž se bude chtít usadit v jiném členském státě, nebo podnikatel, který bude mít zájem 

přeshraničně obchodovat na vnitřním trhu, najde pomocí Brány veškeré potřebné informace a dostane 

se k veškerým souvisejícím elektronickým službám. O krok dál v projednávání je návrh nařízení o 

zákazu zeměpisného blokování, kde se již Rada, Evropský parlament a Evropská komise dohodly na 

jeho znění. Tento předpis má odstranit diskriminační jednání obchodníků vůči klientům z jiných 

členských států, ať již jde o blokování přístupu na jejich webové stránky či uplatňování odlišných 

obchodních podmínek vůči klientům z různých zemí. 
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Německý energetický kolos hledá dodavatele v Česku. CzechTrade připravuje dodavatelské fórum 

UNIPER hledá dodavatele v Česku prostřednictvím agentury CzechTrade a její zahraniční kanceláře 

v Düsseldorfu. Vybraní dodavatelé budou mít příležitost hovořit osobně s nákupčími centrálního 

nákupu společnosti UNIPER o dodávkách na evropské trhy. Jednání se uskuteční v Praze na jaře příštího 

roku. Mezi poptávané produktové skupiny patří služby i výrobky např. inženýrské stavby (pozemní 

i podzemní), izolace potrubí, výměna všech druhů ventilů v parních elektrárnách a další. 

Energetika je jedním z prioritních oborů, na které agentura pro podporu exportu zaměřuje své aktivity. 

Letos CzechTrade zorganizoval kupříkladu dodavatelská fóra pro nákupní centrály koncernů Innogy 

a General Electric. Několik let po sobě pořádá velmi populární mise českých energetiků do Turecka. 

Firma UNIPER funguje od ledna roku 2016, kdy se oddělila od německého energetického koncernu 

E.ON. Zabývá se výrobou, distribucí a velkoobchodním prodejem elektrické energie, přepravou plynu 

a uhlí či obchodováním se zkapalněným zemním plynem a ropou. V celé Evropě zaměstnává na 15 tisíc 

pracovníků a její roční obrat činí víc než 67 miliard eur. Nejdůležitějšími trhy jsou pro ni kromě 

Německa také Velká Británie a Švédsko. 

Čeští podnikatelé, kteří mají zájem o jednání s nákupčími z ciziny, k nimž by se jinak dostali jen obtížně, 

mohou kontaktovat gestora akce Bohuslava Květoně (tel. 607 000 509, 

bohuslav.kveton@czechtrade.cz) nebo pro bližší informace navštívit web agentury CzechTrade. 

 

Marocké království představuje pro Čechy stále velkou výzvu 

Maroko představuje pro české firmy vstupní bránu do subsaharské Afriky. S dynamickým rozvojem 

tamního průmyslu i dalších odvětví tato oblast přináší zajímavé vývozní příležitosti pro exportéry 

z České republiky. Na ploše desetkrát větší, než je Česko, žije 35 milionů obyvatel, kteří vytvářejí 

zajímavý trh pro vývozce. Země disponuje rozvinutou infrastrukturou, diverzifikovanou ekonomikou, 

dobře rozvinutým bankovním sektorem a především zdravým prostředím pro zahraniční investice. Pro 

většinu běžných Čechů je však Maroko stále neznámou částí světa. 

 

Český vývoz do Maroka v poslední době stoupá 

Mezi hlavní obchodní partnery Maroka patří EU, dále Brazílie a USA, stále častěji pak Rusko a Čína. 

Obchod s Českou republikou se pohybuje na úrovni 0,1 procenta. Hlavními marockými vývozními 

položkami jsou oděvy, dráty a kabely, hnojiva, kyselina fosforečná a automobily. „Naopak mezi hlavní 

dovozní položky patří surová ropa a paliva, zemní plyn, plasty, automobily, obilí i chemické produkty,“ 

dodává Tamer El-Sibai, ředitel zahraniční kanceláře CzechTradu v Casablance. V posledních deseti 

letech tuzemský vývoz neustále pomalu roste. Mezi nejvíce vyvážené položky patří osobní automobily 

a jiná motorová vozidla na přepravu osob, dráty, kabely a vodiče. Zájem je rovněž o stroje na 

automatické zpracování dat, izolační části pro elektrické stroje, elektrická zařízení k ochraně a spínání 

elektrických obvodů, trubky a hadice, pneumatiky i další výrobky z plastů. Opadá zájem o zařízení 

a výrobky „z druhé ruky“. 

 

Tramvajová trať, software či stavebnictví 

Sortiment, který lze dovážet, prakticky nemá omezení. Dynamicky se rozvíjí například středně těžký 

a lehký průmysl. „Obecně se jedná o průmyslovou produkci zastoupenou například kabelážemi 

mailto:bohuslav.kveton@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/
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a autobateriemi. Příležitosti jsou i ve výrobě pneumatik či hadic nebo třeba v leteckém průmyslu,“ 

přibližuje šance pro české firmy velvyslanec ČR v Maroku Viktor Lorenc a dodává: „V roce 2012 byla 

v Casablance zprovozněna 31kilometrová tramvajová trať a budují se nové linky. Nicméně nasazené 

soupravy zahraničních výrobců vykázaly provozní únavu v místech, která tramvaje z Česka desítky let 

zvládají bez problému. Je jen na tuzemských společnostech, zda aktuální příležitosti využijí.“  

V Maroku se také modernizuje energetika, která z velké části přechází na obnovitelné zdroje. S tím 

souvisí poptávka po softwarovém vybavení solárních elektráren. Tamní přehrady a další uměle 

vybudované vodní nádrže v současné době nestačí pokrýt potřebu pitné vody a vody pro zemědělství, 

nabízí se uplatnění českých podniků v projektech na využití odpadních vod, budování zavlažovacích 

systémů či odsolování mořské vody. V podstatě nevyčerpatelné možnosti pak nabízí stavebnictví. 

Stavby silnic a mostů mohou přinést zajímavé příležitosti i pro menší stavební podniky. Maroko zatím 

také čeká na zdatného partnera v oboru ražení tunelů. 

Obecně se dá říci, že Maročané mají o české výrobky zájem. Vědí, že Česká republika disponuje 

špičkovými technologiemi, a navíc si velmi váží toho, že produkce není nutně vždy plně automatická 

jako třeba v Japonsku. To je pro zemi, která každý rok vytvoří kolem 60 tisíc pracovních míst, důležité. 

 

Podle slov českého zástupce agentury CzechTrade v Casablance Tamera El-Sibaie je pro úspěšné 

působení v Maroku nejdříve nutné nastudovat samotný trh. Neexistuje na něm jedna konkrétní „díra“, 

ale paradoxně se tam dá prodat vše. S tím může velmi pomoci agentura CzechTrade, která zájemcům 

poskytne potřebné informace. Cestou je i vlastní prezentace na veletrhu. 

 

Prosincová rekapitulace 
Setkání ministra průmyslu a obchodu s korejským homologem 

Na přelomu listopadu a prosince navštívila Českou republiku jihokorejská delegace vedená ministrem 

obchodu, průmyslu a energetiky Korejské republiky Ungyunem Paikem. Během této návštěvy proběhlo 

dne 1. prosince v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR dvoustranné jednání s korejskou 

delegací, které na české straně vedl ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček. Vzhledem ke 

skutečnosti, že jedním z hlavních témat jednání byla spolupráce v oblasti jaderné energetiky, byla 

jednání přítomna rovněž náměstkyně ministra L. Kovačovská a vládní zmocněnec pro jadernou 

energetiku J. Štuller. 

Oba ministři spolu prohovořili, kromě výše zmíněné spolupráce v jaderné energetice, také aktuální 

stav vzájemných česko-korejských obchodních vztahů a výzvy a příležitosti, které oba trhy nabízejí. 

Byla zmíněna řada oborů, ve kterých by se mohla obchodní výměna dále rozvíjet, jako je automobilový 

průmysl (včetně elektromobility a autonomních automobilů), ICT, klasická energetika a obnovitelné 

zdroje, všeobecné strojírenství, sklo a křišťál nebo potravinářský průmysl. Část jednání se věnovala 

rovněž spolupráci v oblasti vědy, inovací a moderních technologií. Ministr J. Havlíček ocenil investiční 

aktivity jihokorejských firem v České republice. 

V závěru společného jednání byla za přítomnosti obou ministrů podepsána Memoranda o porozumění 

mezi společnostmi Doosan Škoda Power, s. r. o. a korejskou institucí KHNP (Korea Hydro and Nuclear 

Power), dále mezi Aliancí české energetiky (CPIA) a KAIF (Korea Atomic Industrial Forum) a také 

Memorandum o porozumění mezi českým spolkem Jaderní veteráni a Korejskou nukleární asociací pro 

mezinárodní spolupráci v jaderné spolupráci.  
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Korejská republika se drží společně s Čínou a Japonskem mezi 3 nejvýznamnějšími asijskými 

obchodními partnery České republiky. V letošním roce je vzájemný obchodní obrat ČR a Korejské 

republiky druhý nejvyšší v asijském regionu, hned po Číně, a dle předběžných odhadů překročí částku 

4 mld. USD. 

Korejská delegace se během svého pobytu v ČR setkala rovněž s nastupujícím předsedou vlády 

Andrejem Babišem a se zástupci Senátu PČR. KHNP zorganizovalo společenskou akci nazvanou „Korean 

Nuclear Night 2017“ a část korejské delegace se zúčastnila výročního zasedání Česko-korejského fóra 

pro budoucnost, které se konalo dne 7. prosince 2017. 

 

Úspěšné jednání v Srbsku 

Ve dnech 6.-7. prosince se v Bělehradě uskutečnilo 10. zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou 

spolupráci mezi ČR a Srbskem. Obě strany konstatovaly vysokou úroveň vzájemných ekonomických 

vztahů, kdy obchodní výměna již několik let konstantně roste. Loni dosáhla skoro 750 milionů eur, což 

je o sedm procent více než v roce 2015. Do Srbska vyvážíme především osobní automobily, dovážíme 

lékařská sedadla a výrobky z plastů. Obousměrně obchodujeme s elektrickou energií. Přesto je zde 

ještě značný potenciál růstu. České firmy mají především zájem o srbské zakázky v oblasti dopravy, 

energetiky, hornictví a vodohospodářství, což doložila osobní účast zástupců společností ALTA a.s. 

a Vodní zdroje a.s., stejně jako aktivní účast společností MAVEL, a.s., Enviros, s.r.o., SOR Libchavy s.r.o. 

nebo VARS BRNO a.s. při přípravě závěrečného protokolu. 

Hlavními plánovanými projekty českých firem v Srbsku jsou nyní modernizace vybavení dolů JP PEU 

Resavica a výstavba elektrárny a rozvodné sítě v jihosrbském Štavalji. Největší současnou investicí 

v Srbsku je akvizice strojírenského podniku 14. oktobar firmou Czechoslovak Group. Ta plánuje výrobu 

komponent pro vozidla Tatra a Avia a obnovu produkce náhradních dílů pro stavební, zemědělské 

a důlní stroje. Tradičně úspěšná je společnost AŽD, dodávající signalizační vybavení pro železnice, která 

na jaře úspěšně dokončila dodávku zabezpečovacího a signalizačního vybavení pro projekt nádraží 

Prokop v Bělehradě. SOR Libchavy s.r.o. zase dodala 40 meziměstských autobusů pro srbskou 

společnost Lasta. 

 

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem otevírá nové možnosti v Asii 

Dne 8. prosince bylo oznámeno dokončení dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií 

a Japonskem. Dohoda s Japonskem posílí vzájemnou spolupráci a přinese významné obchodní 

příležitosti – okamžitě se vstupem dohody v platnost bude odstraněno clo na 90 % vývozů z EU do 

Japonska a po vypršení přechodných období u nejcitlivějších produktů bude bezcelních 97 % unijních 

vývozů. Japonsko rovněž přebírá mezinárodní standardy pro motorová vozidla, textil či zdravotnické 

prostředky, což českým výrobcům zajistí rovné podmínky. Nové příležitosti se nabízí rovněž pro 

zemědělské vývozy – maso, mléčné výrobky i zpracované zemědělské produkty bude možné vyvážet 

buď zcela bezcelně, nebo s výrazně nižší sazbou. Odstraněny budou také netarifní překážky pro české 

výrobce piva. Součástí dohody jsou i závazky v oblasti udržitelného rozvoje, poprvé je např. zahrnut 

odkaz na Pařížskou klimatickou dohodu. Více informací naleznete zde. 

 

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl vedl jednání v Argentině 

Na okraji XI. Ministerské konference Světové obchodní organizace jednal náměstek ministra průmyslu 

a obchodu Vladimír Bärtl s argentinskými partnery o rozvoji obchodních vztahů mezi oběma zeměmi. 

Náměstek se v úterý 12. prosince sešel s ministrem energetiky J. J. Arangurenem, se zástupci 

magistrátu Buenos Aires a agentury Invest Buenos Aires, dále se zástupci Komory importérů 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/dohoda-o-hospodarskem-partnerstvi-mezi-eu-a-japonskem-otevira-nove-moznosti-v-asii--233838/
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Argentinské republiky a zástupci nově vzniklé Česko-Argentinské rady podnikatelů. Bilaterální program 

byl pak zakončen setkáním s místními zástupci českých firem a jejich argentinskými partnery. Jednání 

navázala na rozhovory, které náměstek Bärtl vedl v rámci pracovní cesty do této země v doprovodu 

zástupců podnikatelů v březnu tohoto roku. Argentina patří mezi hlavní obchodní partnery České 

republiky v regionu. Více se dočtete na našem webu. 

 

 
 

Česko-kazachstánské podnikatelské fórum 

V pražském hotelu Prezident proběhlo dne 12. prosince česko-kazachstánské podnikatelské fórum 

věnované možnostem investiční a obchodně ekonomické spolupráce mezi oběma státy. Akce, kterou 

iniciovalo Ministerstvo průmyslu a investic Republiky Kazachstán, se zúčastnilo celkem 65 osob. Fórum 

zahájil velvyslanec Seržan Abdykarimov. Za MPO ČR na zahájení fóra vystoupil náměstek ministra 

průmyslu a obchodu Jiří Koliba. V rámci oficiálního programu pak vystoupili náměstek průmyslu 

a investic Republiky Kazachstán Jerlan Chajrov, viceprezident SPD ČR František Chaloupecký, předseda 

představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, předseda představenstva Obchodní komory 

Republiky Kazachstán Ajan Jerenov a další. Na závěr akce bylo zástupci obou zúčastněných komor 

podepsáno memorandum o zřízení česko-kazachstánské Podnikatelské rady, jež bude napomáhat 

vyhledávání potenciálních investorů. 

V rámci cesty do Petrohradu se rovněž uskutečnilo konzultační jednání s místopředsedkyní Výboru 

mezinárodních vztahů Vlády Leningradské oblasti Innou Bigotskou o obnovení činnosti Společné 

pracovní skupiny pro obchodně-ekonomickou a vědeckotechnickou spolupráci mezi MPO ČR 

a Leningradskou oblastí. 

 

Česká republika podporuje obchodní spolupráci v rámci Unie pro Středomoří/EUROMED 

Dne 13. prosince se v Bruselu uskutečnilo zasedání pracovní skupiny pro obchodní spolupráci Unie pro 

Středomoří. Tato mezivládní organizace jakožto jižní větev Evropské politiky vznikla jako mezivládní 

organizace s vlastním sekretariátem v roce 2008 na summitu v Paříži, a která navazuje na proces Euro-

Středomořského partnerství EUROMED (tzv. Barcelonský proces). UfM slouží jako fórum 

koordinovaným Evropskou komisí pro všestrannou spolupráci mezi 28 členskými státy Evropské unie 

(EU) a 15 státy Středomoří (Albánie, Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Egypt, Stát Izrael, 

Jordánsko, Libanon, Maroko, Mauritánie, Monako, Palestina, Sýrie (členství pozastaveno), Tunisko 

a Turecko). UfM dlouhodobě podporuje spolupráci v rámci středozemního regionu zejména 

v oblastech obchodu, průmyslu, energetiky, vodohospodářství, malých a středních podniků, rovných 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/namestek-ministra-prumyslu-a-obchodu-vladimir-bartl-vedl-jednani-v-argentine--233928/
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příležitostí, sociálních otázek atd. Cílem zasedání pracovní skupiny v Bruselu v polovině prosince bylo 

dohodnout a koordinovat pracovní agendu na příští zasedání ministrů obchodu států UfM, která je 

předběžně plánována na první polovinu roku 2018. 

Česká republika spolu s dalšími členské sáty EU usiluje o prohloubení ekonomické spolupráce se 

středomořskými zeměmi (obchodně-politické konzultace ve formátu ministrů obchodu a expertních 

týmů UfM), dokončení jednání o sektorových dohodách a zahájení jednání o Prohloubené a komplexní 

dohodě o zóně volného obchodu (The Deep and Comprehensive Free Trade Area – DCFTA) mezi EU 

a jednotlivými státy v regionu. I s ohledem na růst českých vývozů do Izraele, Jordánska, Libanonu, 

Maroka, Tuniska a Turecka a jiných středomořských zemí se prostřednictvím aktivit MPO ČR, MZV ČR 

a dalších institucí výrazně prohlubuje bilaterální spolupráce s příslušnými středomořskými partnery ve 

smyslu podpory bilaterální obchodních výměn a pravidelných konzultací ve formě zasedání smíšených 

komisí pro hospodářskou spolupráci. Sluší se připomenout např. návštěvy jordánského předsedy vlády 

(8/2017) a jordánského ministra obchodu, průmyslu a zásobování v ČR (4/2017), marockého krále v 

ČR (3/2016) či ministra zahraničních věcí Tuniska u příležitosti III. zasedání Česko-tuniské smíšené 

komise pro hospodářskou spolupráci konané v Praze (11/2015). Z české strany je možné zmínit 

návštěvu předsedy vlády v Jordánsku (10/2015), ministra MPO ČR v Egyptě a Jordánsku (4/2016), 

náměstka ministra MPO ČR v Tunisku (11/2017) či pravidelná společné zasedání vlád ČR a Státu Izrael 

(5/2016). Vzhledem k tomu, že v roce 2016 český export do 15 zemí severní Afriky, Balkánu a Blízkého 

východu zapojených do UfM celkově dosáhl hodnoty 4,4 miliard USD, tak je ekonomická integrace a 

obchodní liberalizace v rámci Středozemí pro Českou republiku velmi důležitá, což bylo také 

konstatováno prostřednictvím zástupce MPO na zasedání pracovní skupiny v Bruselu. 

 

Antidumpingové a antisubvenční nařízení o ochraně před dovozem výrobků ze zemí mimo EU 

Dne 19. prosince 2017 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení, kterým se mění základní 

antidumpingové a antisubvenční nařízení o ochraně před dovozem výrobků ze zemí, které nejsou členy 

Evropské unie. Změny plně respektují pravidla WTO a zajišťují, aby byl účinný systém ochrany obchodu 

EU vůči dovozům ze třetích zemí, jejichž ekonomické prostředí je narušováno v důsledku zásahů státu. 

Hlavní změnou je alternativní metoda výpočtu dumpingu. Nová metodika je neutrální pro každou zemi 

a bude se vztahovat na všechny země WTO, kde jsou domácí ceny výrazně narušeny v důsledku 

státních zásahů. Pokud v důsledku těchto zásahů nebude vhodné pro stanovení běžné hodnoty použít 

domácí ceny, budou aplikována další měřítka odrážející nenarušené náklady na výrobu a prodej. 

Komise postupně připravuje zprávy o narušeních existujících na úrovni jednotlivých zemí a 

průmyslových odvětví. Tyto zprávy jsou technické dokumenty a vycházejí z dostupných zdrojů v 

dotčených zemích nebo mezinárodních organizací (MMF, OECD atd.). Jako první byla vybrána Čína, 

další se bude týkat Ruska. Zprávy mohou být v závislosti na vývoji ekonomik aktualizovány. Nová 

metodika nebude použita automaticky a každý případ bude posuzován individuálně. Strany 

zúčastněné v šetření mohou v rámci svých práv tyto zprávy zpochybnit nebo vyvrátit. Nařízení bude 

použito na všechna rozhodnutí o řízeních, včetně původních šetření a přezkumných šetření, 

zahájených po 19. prosinci 2017. 
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Aktuálně o ochranných opatřeních obchodu 

 6. 12. 2017 – prodloužena antidumpingová opatření na dovozy kyseliny trichlorisokyanurové 

z Číny do 6. 12. 2022 

 6. 12. 2017 – oznámeno zahájení přezkumu před pozbytím platnosti AD opatření na dovozy 

zámiše z Číny. 

 14. 12. 2017 – zahájeno šetření proti obcházení platných antidumpingových opatření na dovozy 

kyseliny citrónové z Číny prostřednictvím dovozů z Kambodži a zavedena celní evidence těchto 

dovozů 

 20. 12. 2017 – změna základního antidumpingového a protisubvenčního nařízení 

 20. 12. 2017 – zahájeno antidumpingové šetření na dovozy křemíku z Bosny a Hercegoviny 

a Brazílie 
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