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Vážení partneři, milí kolegové, 

 

vítám Vás u prvního letošního Zpravodaje. V úvodu bych chtěl zmínit pozitivní skutečnost, kterou jsou 

exportní výsledky České republiky za uplynulý rok. Český export v roce 2017 překročil 4,2 bilionu korun v 

přeshraničním pojetí a jedná se tak o nejlepší výsledek vývozu v historii ČR vůbec. Za minulý rok jsme 

zaznamenali také jeden z nejvyšších růstů HDP v Unii. Kromě vývozu do EU28, který rostl téměř 

o 6 procent, se dařilo navyšovat také podíl exportu do zemí mimo EU. V evropských státech mimo EU28 

posílil náš vývoz o 7,56 %, do Společenství nezávislých států směřovalo meziročně dokonce o 12,83 

procent našeho zboží více. V oblasti Střední Ameriky jsme naše dodávky navýšili celkově o 13,08 procenta. 

 

V rámci nejbližších dnů bych doporučil vaší pozornosti zasedání Řídícího výboru pro implementaci 

Exportní strategie ČR, který se sejde již zítra. Výstupy budeme standardně zveřejňovat. Odbor obchodní 

politiky a mezinárodních ekonomických organizací MPO ve spolupráci s agenturami CzechTrade 

a CzechInvest také pro následující měsíce připravil několik seminářů z cyklu Technologie 4.0 – příležitosti 

a výzvy zahraniční spolupráce. V únoru se uskuteční první z nich, seminář „Zahraniční spolupráce 

v aplikovaném výzkumu a vývoji a ochrana know-how“. Dále budou následovat semináře o významném 

kapitálovém vstupu ze zahraničí a kybernetické bezpečnosti. 

 

V posledním únorovém týdnu se také uskuteční tradiční Meeting Point CzechTrade, na kterém mají naši 

exportéři možnost konzultovat své exportní aktivity s řediteli jednapadesáti zahraničních kanceláří 

CzechTrade. Tato akce je samotnými exportéry hodnocena mimořádně pozitivně. Na letošní Meeting 

point k dnešku zůstává několik málo volných termínů, proto, pokud se tato informace zatím ještě 

nedostala k vašim podnikům, nerozmýšlejte se dlouho. 

 

Věřím, že pro vás budou naše zprávy z oblasti zahraničního obchodu přínosné i v tomto roce, a že vám 

bude Ministerstvo průmyslu a obchodu i nadále dobrým partnerem. 

 

Těšíme se na brzkou shledanou. 

 

 
Vladimír Bärtl 

Náměstek ministra 

 
 



Uskutečnilo se 
České firmy mají zájem o železniční tendry v Kanadě 

Ve středu 17. ledna 2018 uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Asociací podniků 

českého železničního průmyslu (ACRI) kulatý stůl k připravovaným investicím do výstavby železniční 

infrastruktury v Kanadě. S příležitostmi účastníky seznámil Mark Salsberg, kanadský konzultant a partner 

ve společnosti Brens North America Inc. Kanada se v nadcházejících letech chystá investovat do rozvoje 

stávající železniční a dopravní sítě sumu přesahující jednu miliardu korun. Chystané projekty napříč celou 

zemí zahrnující jednak renovace stávající infrastruktury a také expanze a výstavbu nových tratí a linek 

městské a příměstské hromadné dopravy v Montrealu, Ottawě, Torontu a torontské metropolitní oblasti, 

Calgary či Vancouveru. Český železniční průmysl patří k inovativním a konkurenceschopným odvětvím, 

což dokládá i podíl exportu na celkové produkci dosahující 46 %. Z diskuse vyplynuly konkrétní příležitosti 

pro zapojení českých subjektů. Jejich šance ještě více zvyšuje díky Komplexní hospodářské a obchodní 

dohodě mezi EU a Kanadou (CETA). Ta přináší zjednodušení pravidel obchodování včetně odstranění cel 

či otevření trhu služeb a veřejných zakázek. Více informací naleznete na portále BusinessInfo. 

 

Česká oficiální účast na mezinárodním veletrhu EUROGUSS 2018 

České firmy z oboru slévárenství se za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu zúčastnily ve 

dnech  16. až 18. ledna 2018 v Norimberku veletrhu EUROGUSS, který je zaměřen na lití pod tlakem 

a související průmyslové obory. Společná expozice českých firem se rozkládala na ploše 108 m2. Letošní 

ročník zaznamenal historicky nejlepší výsledek jak návštěvností, tak účastí vystavovatelů. Veletrhu se 

zúčastnilo 641 vystavovatelů, z toho více než polovina (54 %) přicestovala ze zahraničí (Itálie 128 

vystavovatelů, Turecko 23, Španělsko 19 a čtvrtou příčku si dělila se svými 14 vystavovateli Česká 

republika společně s Rakouskem). Celý soubor veletrhů navštívilo více než 15.000 odborníků z oblasti 

zpracování kovů, oborů strojírenství, ale také stavebnictví či automobilového průmyslu. Za zmínku určitě 

stojí fakt, že se v rámci doprovodného programu oficiální účasti podařilo na druhý den veletrhu 

zorganizovat návštěvu studentů SPŠS Plzeň a SOŠ Vyškov. 

 

Rozsudek SDEU ve věci Uber a připravovaná novela silničního zákona 

Soudní dvůr EU ve svém dlouho očekávaném rozsudku ve věci C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi 

proti Uber Systems Spain SL ze dne 20. 12. 2017 rozhodl, že Uber by měl být posuzován jako 

zprostředkovatel služby v oblasti dopravy, nikoli jako služba informační společnosti. Služby v oblasti 

dopravy jsou vyloučeny ze směrnice o službách na vnitřním trhu, směrnice o elektronickém obchodu 

a čl. 56 Smlouvy o fungování EU. Případná právní úprava podmínek fungování společnosti Uber tedy 

nepodléhá požadavkům unijního práva, z čehož vyplývá, že povinnosti společnosti Uber a ostatních 

zprostředkovatelů taxislužby je možno na národní úrovni bez dalšího přizpůsobit domácím požadavkům. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo dopravy se i nadále shodují, že rozsudek Soudního dvora 

EU nevylučuje úpravu silničního zákona dle estonského modelu. V průběhu února by tak mělo 

Ministerstvo dopravy připravit prvotní návrh novely silničního zákona, která by měla uložit povinnosti 

zprostředkovatelům služeb v dopravě. Nově uvalené povinnosti na zprostředkovatele zajistí legalizaci 

a transparentnost nových obchodních modelů v dopravě. Tím se na druhé straně otevírá cesta k tomu, 

abychom mohli zmírnit některé povinnosti jednotlivým řidičům a zejména vytvořit zjednodušené 

podmínky pro řidiče používající pouze aplikace. Snahou Ministerstva průmyslu a obchodu je to, aby 

novelizace přinesla jednoduché a nebyrokratické řešení, které zajistí spravedlivé a jasně srozumitelné 

podmínky pro všechny subjekty na trhu, ale zároveň bude brát v potaz rozvoj technologií a požadavky 

spotřebitelů. 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ceske-firmy-maji-zajem-o-zeleznicni-tendry-v-kanade-100905.html


 

 

Přehled dění na MPO 
 

Jednání se Svazem strojírenské technologie (SST) 

Dne 4. ledna 2018 se uskutečnila schůzka mezi ředitelem SST Oldřichem Paclíkem a ředitelem Odboru 

zahraničně ekonomických politik I. Martinem Pospíšilem k přípravě zasedání česko-ruské Mezivládní 

komise a výsledkům oficiální cesty prezidenta republiky do Ruské federace v listopadu 2017. Na základě 

této cesty má být ustavena pracovní skupina pro problémy českých firem při lokalizaci v Ruské federaci. 

 

Jednání ministra s velvyslancem Ukrajiny 

Dne 9. ledna 2018 se ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner setkal s velvyslancem Ukrajiny v České 

republice Jevhenem Perebyjnisem. Tématem rozhovoru bylo pokračování spolupráce v rámci česko-

ukrajinské Mezivládní komise, kterou se minulý rok po pětileté pauze podařilo obnovit, a perspektivy pro 

české firmy v sektoru energetiky na Ukrajině. Významným impulsem pro rozvoj vzájemných vztahů by 

mohla být plánovaná návštěva ukrajinského vicepremiéra Volodymyra Kistiona v ČR v průběhu roku 2018. 

Ukrajina letos oslaví 25. výročí navázání diplomatických vztahů s Českou republikou. 

 

Česko-braniborské energetické fórum v Berlíně 

Dne 11. ledna 2018 se náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl zúčastnil v Berlíně Česko-

braniborského energetického fóra. Fóra, které uspořádal ZÚ ČR v Berlíně ve spolupráci s braniborským 

ministerstvem hospodářství a energetiky a MPO. Zúčastnilo se ho na 80 zástupců české a německé 

podnikatelské sféry v oblasti energetiky, ministerstev, spolkového a braniborského zemského sněmu 

a oborových sdružení. Náměstek Bärtl ve svém vystoupení připomněl význam regionální spolupráce, které 

je třeba věnovat pozornost (vedle mezinárodní spolupráce na úrovni EU). Vyslovil se též pro budoucnost 

česko-braniborské spolupráce v energetické oblasti. Kromě náměstka Bärtla vystoupili na akci též 

velvyslanec ČR v Berlíně Tomáš Jan Podivínský a braniborský ministr hospodářství a energetiky Albrecht 

Gerber. 

 

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner na své první zahraniční cestě 

První zahraniční cesta ministra průmyslu a obchodu směřovala dne 19. ledna 2018 do Budapešti na 

jednání ministrů odpovědných za vnější ekonomické vztahy zemí Visegrádské skupiny a Austrálie, které 

zorganizovala maďarská strana v rámci svého předsednictví ve V4. Ministr Hüner se zde setkal s ministrem 

obchodu, cestovního ruchu a investic Austrálie Stevenem Ciobou, ministrem zahraničního obchodu a věcí 

Maďarska Péterem Szijjártem, ministrem hospodářství Slovenska Peterem Žigou a novou ministryní pro 

podnikání a technologie Polska Jadwigou Emilewicz. Setkání se Stevenem Ciobou využil pan ministr 

k otevření bilaterálně perspektivních otázek. Vyzdvihl, že Česká republika je otevřenou proexportně 

orientovanou ekonomikou, která dosahuje v rámci regionu nejlepších hospodářských výsledků a má 

s Austrálií mnoho společného. Česká republika vnímá Austrálii jako liberální ekonomiku otevřenou 

mezinárodnímu obchodu a investicím a jako rozvinutého partnera, který sdílí hodnoty EU. Naznačil 

možnosti vzájemné spolupráce v oblasti automobilového průmyslu, letectví, těžebního průmyslu 

a inovativních odvětví jako je např. elektromobilita. Česká republika proto společně s ostatními zeměmi 

V4 podporuje co nejrychlejší uzavření vyvážené dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Austrálií, 

která by tuto perspektivu vzájemných vztahů ještě více podpořila. 

 



Setkání české části Pracovní skupiny pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu na MPO 

V úterý 23. ledna 2018 se v budově Politických vězňů 20 uskutečnilo setkání české části Pracovní skupiny 

pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu (PS HODI) česko-polské komise pro přeshraniční 

spolupráci. Přítomni byli ředitelé regionálních hospodářských komor v Opavě, Ostravě, Liberci a Náchodě, 

ředitelka Česko-polské obchodní komory v Ostravě, ředitelé Celních úřadů v Ostravě a Hradci Králové 

a představitel Ministerstva dopravy. Jednání vedl ředitel odboru 51500 Mgr. Martin Pospíšil. Na programu 

byly aktuální problémy spolupráce v česko-polském příhraničí a aktuální stav hospodářské a obchodní 

spolupráce mezi ČR a Polskem, připravované akce jednotlivých subjektů v letošním roce a diskuse o dalším 

fungováni PS HODI. Bylo dohodnuto, že účastníci setkání (a rovněž tak nepřítomní členové PS HODI) zašlou 

Ing. Dorňákovi co nejdříve seznam svých (nejvýznamnějších) akcí za účelem vypracování chronologu za 

celou českou část PS HODI ve snaze lépe se vzájemně informovat o připravovaných aktivitách a pokud 

možno se vyhnout duplicitám. 

 

Pracovní jednání velvyslance Republiky Tádžikistán na MPO ČR 

Velvyslanec Republiky Tádžikistán Maliksho Nematov (se sídlem v Berlíně), v rámci své krátké pracovní 

návštěvy Prahy uskutečnil dne 24. ledna 2018 jednání s ředitelem Odboru zahraničně ekonomických 

politik I. Martinem Pospíšilem. Předmětem jednání byla výměna informací o vnitropolitické situaci v obou 

zemích, aktuální stav bilaterální obchodně ekonomické spolupráce a možné stykové akce v letošním roce. 

Obě strany potvrdily zájem na aktivizaci činnosti česko-tádžické Mezirezortní stálé pracovní skupiny pro 

hospodářskou a průmyslovou spolupráci, jejíž 1. zasedání proběhlo v Praze v lednu 2016. 

 

Budoucnost evropské průmyslové politiky na neformálním zasedání Rady pro konkurenceschopnost 

Delegace z MPO se ve dnech 31. ledna a 1. února zúčastnila neformálního zasedání Rady EU pro 

konkurenceschopnost ve formátu ministrů zodpovědných za oblasti vnitřního trhu a průmyslu. Ministři 

z členských zemí EU, států ESVO, zástupci EHSV, Výboru regionů a sektorových průmyslových asociací 

diskutovali o různých aspektech průmyslové politiky a možnostech, jak zajistit dlouhodobou 

konkurenceschopnost evropského průmyslu. Dopolední plenární jednání bylo věnováno samotné 

průmyslové politice EU. ČR v diskuzi zdůraznila, že úkolem veřejné správy je vytvořit dobré rámcové 

podmínky, včetně fungujícího vnitřního trhu, a konkrétní kroky už nechat na samotný průmysl. 

Diskutovalo se rovněž o spravedlivých pravidlech mezinárodního obchodu, dovednostech, digitalizaci 

a financování průmyslových inovací. Následná jednání v pracovních skupinách byla věnována 

problematikám digitalizace a hodnotových řetězců, kde ČR jako klíčovou výzvu označila vzdělávání 

podnikatelů v oblasti ochrany duševního vlastnictví a přístup ke kritickým surovinám. Vedoucí delegací 

také diskutovali o energeticky náročných průmyslových odvětvích. ČR, podpořena zástupci byznysu, 

zdůraznila nutnost předvídatelného regulatorního prostředí. Více informací naleznete v tiskové zprávě. 

 

Jednání s velvyslancem Moldavska k česko-moldavské Mezivládní komisi 

Dne 1. února 2018 se ředitel Odboru zahraničně-ekonomických politik I setkal s velvyslancem Moldavska 

Vitalie Rusu. Na programu bylo probrání vzájemných aktivit v tomto roce jako například vzdělávací cesta 

moldavských představitelů státní správy v oblasti ekonomické diplomacie do Prahy v červenci 2018. Další 

z témat byla příprava Mezivládní komise naplánovaná na září 2018 a také incomingová akce moldavských 

firem na brněnský strojírenský veletrh v říjnu 2018. 

 

Jednání s velvyslancem Ázerbájdžánu o konferenci „East-West Trade and Transit Corridor“ 

Dne 6. února 2018 proběhlo setkání mezi ředitelem Odboru zahraničně-ekonomických politik I 

a velvyslancem Ázerbájdžánu Faridem Shafiyevem. Obě strany se dohodly na uspořádání 5. zasedání 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/budoucnost-evropske-prumyslove-politiky-na-neformalnim-zasedani-rady-pro-konkurenceschopnost----234886/


Smíšené komise v Praze ve druhé polovině roku 2018. Další možnost pro aktivizaci vzájemných vztahů 

představuje příprava Dohody o spolupráci v oblasti energetiky a s tím související uspořádání návštěvy 

ázerbájdžánského ministra energetiky, která by se mohla uskutečnit v prvním pololetí. MPO rovněž 

podporuje iniciativu ázerbájdžánské strany o uspořádání fóra „East-West Trade and Transit Corridor“, jež 

má zvýšit povědomí o možnostech dopravy zboží z Dálného Východu do Evropy. Akce by se měla 

uskutečnit v Praze v květnu 2018. 

 
Jak na export do pěti desítek zemí světa? Poradí vývozcům zahraniční specialisté agentury CzechTrade 

Experti státní agentury pro podporu exportu CzechTrade poradí českým firmám, jak obchodovat 

s partnery z mnoha evropských, asijských i amerických zemí. Tradiční setkání zástupců českých firem 

s vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade se bude konat 27. a 28. února 2018 v prostorách 

pražského hotelu Ambassador Zlatá husa na Václavském náměstí. Exportéři se mohou poradit přímo 

s vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade. Jednání jsou půlhodinová, individuální a dávají prostor 

pro konzultace vývozních plánů, problémů či výměny informací o konkrétních trzích a aktuálních 

obchodních příležitostech. Zástupci jedné společnosti mohou využít konzultace až v pěti různých 

teritoriích. 

Pracovníci zahraničních kanceláří CzechTrade působí dlouhodobě přímo v jednotlivých teritoriích, mají 

bohaté zkušenosti s obchodováním v dané zemi, výborně znají specifika daného trhu, obchodní podmínky, 

zvyklosti, jazyk či kontakty. Pomohou s výběrem vhodných trhů pro uplatnění výrobku nebo služby, 

s nalezením obchodních partnerů, zhodnotí reálné šance na úspěch a doporučí, jak nejlépe postupovat. 

 

Rozsáhlá síť kanceláří ve více než padesáti zemích na pěti kontinentech svou působností pokrývá Evropu 

od Skandinávie po Balkán, východní Evropu a státy SNS, významná africká teritoria, dále asijské země, 

Kanadu, USA, Latinskou Ameriku i Austrálii a Nový Zéland. Výčet všech zemí, ve kterých má agentura 

zastoupení, najedete na webu CzechTrade. Zmíněné zahraniční zástupce doplní specialisté Klientského 

centra pro export. Firmám nabízí služby Jednotné zahraniční sítě ve více než devadesáti zemích světa. 

Bližší informace o účasti v projektu Design pro konkurenceschopnost nebo o prezentacích na 

veletrzích financovaných z programů Novumm a Novumm Ket poskytnou odborníci na tyto projekty. 

Účast na akci je bezplatná, ale je nutná předchozí rezervace na webových stránkách agentury CzechTrade 

v Kalendáři akcí, akce Meeting Point. Vzhledem k tradičnímu zájmu exportérů se neváhejte zaregistrovat 

co nejdříve. 

 

Agentura CzechTrade pro klienty opět spustila úspěšnou službu Adresář exportérů, nový systém 

umožňuje prezentaci firem až v sedmi jazycích 

Podle zcela nového systému funguje od ledna letošního roku úspěšná služba agentury pro podporu 

exportu CzechTrade Adresář exportérů. Oficiální on-line databáze umožňuje podnikatelům využívajícím 

služby agentury CzechTrade bezplatně prezentovat svůj profil a produkty až v sedmi jazycích. Adresář 

českých exportérů slouží k rozšíření prezentace firmy v zahraničí a je užitečným nástrojem pro české 

podnikatele, kteří nabízejí výrobky a poskytují služby i na zahraničních trzích nebo na ně právě vstupují. 

Adresář nyní funguje v novém systému na úrovni úspěšných mezinárodních databází. Mohou ho 

bezplatně využít výhradně klienti agentury jako zefektivnění využívaných služeb. 

http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/meeting-point-czechtrade_-unor-2018
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/meeting-point-czechtrade_-unor-2018


 

Databáze byla spuštěna dne 19. ledna 2018 a čeští exportéři se do ní mohou zapisovat a spravovat svůj 

profil prostřednictvím webového rozhraní klientské zóny CzechTrade. Kvůli vytvoření profilu mohou 

podnikatelé kontaktovat svého oborového konzultanta nebo gestora projektu, Janu Bimkovou. Po vložení 

firemního profilu proběhne do dvou dnů jeho validace v centrále CzechTrade a následná publikace. 

Pomocí přehledného a zároveň jednoduchého profilu mohou čeští exportéři vkládané informace sami 

průběžně aktualizovat. Databáze funguje prostřednictvím webových stránek agentury CzechTrade a je 

zobrazována taktéž na cizojazyčných stránkách jejích zahraničních kanceláří. Adresář nabízí možnost 

výběru ze sedmi jazyků s využitím minimálně českého a anglického jazyka. Velkou výhodou Adresáře 

exportérů je, že pokud jsou firmy součástí této databáze, mohou si zahraniční nákupčí snadno ověřit jejich 

spolupráci s  agenturou a CzechTrade utvrdit se tak ve svém zájmu. 

 

 

Připravujeme 
Seminář: Zahraniční spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji a ochrana know-how 

V pondělí 19. února pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturami CzechTrade 

a CzechInvest seminář „Zahraniční spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji a ochrana know-how“. 

Přednášející upozorní na aktuální rizika, které se mohou objevit při spolupráci českých firem se 

zahraničními partnery, zejména co se týče ochrany práv duševního vlastnictví a unikátního know-how. 

Seminář je prvním v cyklu seminářů se společným tématem „Technologie 4.0 – příležitosti a výzvy 

zahraniční spolupráce“. Následovat budou semináře o významném kapitálovém vstupu ze zahraničí 

a kybernetické bezpečnosti.  

Na únorový seminář je možné se přihlásit vyplněním formuláře na webové stránce agentury CzechTrade. 

Termín konání: 19. února 2018, 12:30 Místo: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 

 

Zasedání Smíšené pracovní skupiny v Tiraně 

Ve dnech 20. – 22. února 2018 proběhne v Tiraně již 5. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro 

hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Albánskou republikou. Zasedání se uskuteční v rámci 

cesty předsedy Senátu pana Milana Štěcha do Albánie. V této souvislosti připravuje Svaz průmyslu 

a dopravy ČR misi českých podnikatelů a počítá se s uskutečněním podnikatelského fóra. Firmy, které mají 

zájem využít této cesty k nalezení partnerů na albánském trhu a rozvoji exportních či investičních aktivit 

se mohou obrátit na tajemníka Smíšené pracovní skupiny, kterým je teritoriální referent odboru 51510 

MPO Matyáš Zrno. 

Smíšená pracovní skupina byla ustavena na základě Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu 

a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky z 

roku 2008. Vedoucím české delegace na jednání Smíšené pracovní skupiny bude pan náměstek Vladimír 

Bärtl. 

Albánie je malým trhem s třemi miliony obyvatel, nezaměstnaností okolo 14% a průměrnou mzdou350 

eur měsíčně. Zdá se být ideální destinací pro outsourcing manuálně náročných částí výroby. Obchodní 

výměna s Albánií v posledních letech vykazuje dynamický nárůst a její objem se za poslední tři roky takřka 

zdvojnásobil (z 33 mil. eur v roce 2014 na 63 mil. eur v roce 2016) a to zejména díky albánským dodávkám 

pro český automobilový průmysl. Albánie do světa vyváží zejména obuv a textilní výrobky, přírodní asfalt 

a kovy, zeleninu, ovoce a tabák. Největším obchodním partnerem Albánie je Itálie, dále pak Kosovo, USA, 

Čína, Řecko a Německo. Rozvíjí se také průmysl těžby ropy (Albánie má největší pozemní zásoby ropy 
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v Evropě a její roční těžba činí zhruba 100 milionů tun). Pozitivní vliv má i stavba Trans-adriatického 

plynovodu TAP (přivádějícího ázerbajdžánský plyn přes Turecko a Řecko do Albánie a dále po mořském 

dně do Itálie) a kaskády vodních elektráren na řece Devoll.  Albánie je od roku 2009 členem NATO a od 

roku 2014 oficiálním kandidátem na členství v EU. Od roku 2009 je v platnosti Stabilizační a asociační 

dohoda EU s Albánií, díky níž byl vzájemný obchod takřka zcela liberalizován. Albánie je příjemcem 1,2 bil 

eur v rámci mechanismů předvstupní pomoci EU do roku 2020. 

 

Ekonomické konzultace s Běloruskem 

Dne 27. února 2018 se v Minsku uskuteční ekonomické konzultace mezi Českou republikou a Běloruskem. 

Delegaci MPO ČR povede ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I Martin Pospíšil. 

 

Česko-kazachstánský seminář k možnostem výrobní kooperace 

Dne 14. března 2018 se v hlavním městě Kazachstánu uskuteční česko-kazachstánský seminář 

k možnostem vzájemné výrobní kooperace, jehož uspořádání inicioval Kazachstánský strojírenský svaz. 

Jedná se o akci pořádanou ve spolupráci se ZÚ Astana a pod záštitou i finančním přispěním MPO ČR v 

rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie. Organizačním zajištěním semináře, vč. podnikatelské 

mise byla na české straně pověřena Komora pro hospodářské styky se SNS. 

 

PROPED incoming Gruzie 

V březnu 2018 proběhne incomingová mise představitelů gruzínských měst do ČR v rámci projektu 

ekonomické diplomacie, který je zaměřený na propagaci českých dieselových a elektrických autobusů. 

Projekt navazuje na snahu větších gruzínských měst obnovit zastaralý vozový park MHD. 

 

Česká republika přivítá kanadskou delegaci z leteckého průmyslu 

V týdnu od 5. března 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest ve spolupráci 

s Velvyslanectvím ČR v Ottawě, Velvyslanectvím Kanady v ČR a s aktivním zapojením Asociace leteckých 

výrobců a Moravským leteckým klastrem pořádá incomingovou misi v sektoru letectví. Týdenní program 

bude zahájen úvodním setkáním na MPO, kde bude představen český letecký průmysl a bude se 

diskutovat o perspektivách česko-kanadské spolupráce. Delegace složená z předních hráčů kanadského 

leteckého průmyslu jako je Bombardier, Mitsubishi Heavy Industries Canada, Héroux-Devtek, Canadian 

Aviation Electronics či R&D konsorcium CARIC/CRIAQ po dvoudenním programu návštěv prvotřídních 

výrobců v Praze pak ve středu zamíří do Brna a Kunovic, kde je čeká setkání se zdejšími klíčovými hráči 

českého sektoru. 
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