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Vážení partneři, milé kolegyně, milí kolegové, 

 

v posledních týdnech přicházejí ze světa obchodu ne vždy pozitivní zprávy. Nejistotu vyvolávají zejména 

kroky prezidenta Spojených států. Donald Trump v březnu oznámil uvalení cel na dovozy oceli a hliníku 

do USA. Následně udělil vybraným státům měsíční výjimku, kterou pak v některých případech prodloužil 

na neurčito a v případě EU o další měsíc. Pod hrozbou zavedení cel usiluje o omezení dovozů do USA a 

narovnání obchodní bilance. Postupuje nepředvídatelně. Dojednané podmínky se partneři USA dozvídají 

přes Twitter. Pravidla Světové obchodní organizace považuje za nedostatečná, a proto je nerespektuje. 

Z dosavadního klíčového podporovatele pravidel světového obchodu se tak USA stávají hrozbou pro celý 

systém. 

Jak by se v této situaci měla zachovat Evropská unie? Vyjednávání pod tlakem a jednostranné ústupky 

nejsou řešením. Státy EU musí zůstat jednotné a pevné v podpoře pravidel Světové obchodní organizace. 

Vztahy s USA jsou nepochybně důležité a Česká republika vždy podporovala sjednání vzájemné obchodní 

dohody. Vyjednávat však nelze za situace, kdy je EU označována za bezpečnostní hrozbu pro USA. 

Chceme dál podporovat volný obchod a ctít jeho pravidla. 

Nové možnosti se otevírají napříč kontinenty. Brzy bude podepsána dohoda o volném obchodu 

s Japonskem a Singapurem, bylo dokončeno vyjednávání s Mexikem, v závěrečné fázi je sjednání dohody 

se zeměmi MERCOSUR a EU je připravena zahájit jednání s Austrálií a Novým Zélandem. Uzavírání se 

světu není řešením problémů světového obchodu. 

 

V květnovém čísle Zpravodaje naleznete souhrn nedávných i připravovaných aktivit na podporu 

zahraničního obchodu a českých firem. Připravili jsme pro vás také několik zajímavých akcí a srdečně vás 

na ně zveme. 

 

Přeji vám příjemné jarní dny 

 
Lucie Vondráčková 

Ředitelka odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled aktuálních zpráv 

 
Pokračující jednání mezi USA a EU o udělení trvalé výjimky z uvalení amerických cel 

USA, 23. března vstoupila v platnost opatření amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení cel ve 

výši 25% na dovoz výrobků z oceli a 10% na výrobky z hliníku. EU získala z těchto opatření dočasnou 

výjimku do 1. 5. 2018 (spolu s Kanadou, Mexikem, Austrálií, Argentinou, Brazílií a Jižní Korejí) s tím, že 

byl zahájen dialog na vysoké úrovni mezi komisařkou EU Malmströmovou a ministrem obchodu USA 

Rossem. Před vypršením výjimky prezident Trump rozhodl o jejím prodloužení o 30 dní, tedy do 31.5. 

Dle vyjádření USA se jedná o konečné prodloužení výjimky. Argentina, Austrálie, Brazílie a (již dříve) Jižní 

Korea výjimku získaly, dojednání dohod ovšem proběhlo za nejasných okolností. EU přijala rozhodnutí o 

prodloužení výjimky zdrženlivě a kritizovala další prodlužování nejistoty na trhu.  

Strategií EU při vyjednávání s USA je nepodléhat tlaku, jenž je z americké strany vyvíjen, a nedělat 

unáhlená rozhodnutí. Všechny kroky, které EU přijme, musí být ve shodě s pravidly WTO. V případě, že 

se nepodaří dojednat permanentní výjimku, je EU připravena se bránit. Paralelně s jednáním s USA tak 

EU pokračuje v přípravách protiopatření, hotový je seznam produktů (např. whisky, motocykly či 

zemědělské produkty), na jejichž dovozy z USA by v budoucnu mohla být uložena vyrovnávací cla. 

Probíhá také šetření situace na trhu s ocelí a zahájeno bylo sledování dovozů hliníku do EU. Tyto kroky 

případně umožní EU přijmout ochranná opatření před náhlým zvýšením dovozů do EU v důsledku 

přesměrování obchodních toků z USA. 

Čeští vývozci rovněž mají možnost spojit se se svými americkými partnery a jejich prostřednictvím 

zažádat o individuální výjimky z dovozních cel. Konkrétnímu zboží mohou být poskytnuty, zejména 

pokud výrobek není v USA vyráběn v dostatečném množství či kvalitě. Podrobnější informace naleznete 

na našem portále BusinessInfo.cz. 

 

O Česko-irácký smíšený výbor pro hospodářskou spolupráci a podnikatelské fórum byl obrovský zájem 

PRAHA, 28. března – Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se v závěru března uskutečnilo 2. zasedání 

Česko-iráckého smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci a související Česko-irácké podnikatelské 

fórum. Obě akce proběhly pod společným vedením ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera a 

ministra průmyslu a nerostných surovin Iráku Mohammeda Shyaa Al-Sudani. O podnikatelské fórum, 

kde bylo prezentováno podnikatelské prostředí a obchodní příležitosti v současném Iráku, byl velký 

zájem ze strany zástupců českých firem, velká zasedací hala byla zaplněna do posledního místa. 

Charakteristickým rysem letošního zasedání tohoto Smíšeného výboru byl široký záběr probíraných 

témat. V současné době mimo jiné dochází k rekonstrukci a modernizaci iráckých petrochemických 

závodů, na jejichž stavbě se v minulosti podílely české či československé firmy. Irák nyní potřebuje 

především obnovit poničenou infrastrukturu, zlepšit zaměstnanost a životní prostředí. I zde by mohly 

pomoci právě společnosti z České republiky, které mají v oblasti ekologizace bohaté zkušenosti. 

Obnovuje se také irácké zemědělství, což by mohlo znamenat návrat českých traktorů, které mají v Iráku 

stále dobré jméno stejně jako řada dalších tuzemských výrobků. Pomoci mohou i moderní zavlažovací 

technologie, navázat by se mohlo i na někdejší dodávky českých kolejových vozidel. 

Obrat vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Irákem v posledních letech nedosahoval 

ani 100 miliónů USD ročně, negativní roli zde sehrály boje s tzv. Islámským státem. Loňský export do 

Iráku byl ve výši 61,46 mil. USD, dovoz z Iráku ve stejném období byl pouze 92 tisíc USD. Oba trhy přitom 

nabízejí řadu možnosti a příležitostí, jejich lepšímu využití napomůže realizované zasedání Smíšeného 

výboru a podnikatelské fórum. 

 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/americka-opatreni-vuci-dovozum-oceli-a-hliniku-upozorneni-vyjimky-a-konzultace-reakce-eu-104459.html


 

 

Česko-mongolský smíšený výbor pro hospodářskou spolupráci řešil řadu témat včetně rozvoje 

obchodu a investic 

PRAHA, 9. dubna – Na ministerstvu průmyslu a obchodu se ve dnech 9. – 10. dubna uskutečnil 

česko-mongolský Smíšený výbor pro hospodářskou spolupráci a v souvislosti s ním i česko-mongolské 

podnikatelské fórum. Za českou stranu předsedal výboru náměstek ministra průmyslu a obchodu pro 

podnikání a stavebnictví Eduard Muřický, mongolskou delegaci vedla ministryně zdravotnictví paní 

Sarangerel Davaajantsan. 

Navazující podnikatelské fórum se uskutečnilo díky spolupráci Hospodářské komory ČR a mongolské 

Národní obchodní a průmyslové komory. Během podnikatelského fóra se vedle vystoupení náměstka E. 

Muřického, zástupkyně mongolského ministerstva zahraničních věcí paní Bolormaa Batsaikhan a 

zástupců obou komor, uskutečnilo i setkání zástupců českých a mongolských firem v rámci B2B 

rozhovorů. 

Letošní sedmé zasedání Smíšeného výboru pokrylo celou řadu témat včetně průmyslu a infrastruktury, 

obchodu a investic, energetiky, přírodních zdrojů, zemědělství, životního prostředí, metrologie, ale i 

zdravotnictví. Mongolsko, které se v minulých letech potýkalo s hospodářskými problémy a nízkým 

růstem HDP, se chystá podpořit výstavbu infrastruktury v mongolských městech. Dále tu probíhá 

modernizace energetického sektoru a mongolská strana ocenila práci českých firem v oblasti geologie a 

hydrologie. Na tyto oblasti spolupráce by mohly v budoucnu navázat další české firmy. U příležitosti 

konání Smíšeného výboru bylo kromě závěrečného protokolu z jednání podepsáno i memorandum o 

porozumění mezi ZOO Praha a mongolským Ministerstvem životního prostředí o návratu divokých koní 

do volné přírody. 

Obrat vzájemného obchodu mezi Českou republikou a Mongolskem v roce 2017 dosáhnul hodnoty 15,9 

milionů USD a zaznamenal oproti roku 2016 nárůst o 20,7 %. Hodnota exportu dosáhla 14,5 milionů USD 

a dovozu do ČR téměř 1,5 milionů USD. Hodnota vzájemného obchodu však nedosahuje svého plného 

potenciálu a příležitostí k lepšímu využití obchodních příležitostí může být i letošní Smíšený výbor a 

podnikatelské fórum. 

 

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický jednal s tuniským státním tajemníkem pro 

ekonomickou diplomacii Hatemem Ferjanim o možnostech ekonomické spolupráce 

PRAHA, 9. dubna – Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro průmysl, podnikání a stavebnictví 

Eduard Muřický přijal na Ministerstvu průmyslu a obchodu státního tajemníka Ministerstva zahraničních 

věcí Tuniska Hatema Ferjaniho v doprovodu tuniské velvyslankyně Karimy Bardaoui. Státní tajemník 

Ferjani se na MZV Tuniska zabývá problematikou zahraniční ekonomické spolupráce, včetně 

zahraničního obchodu. V rámci jednání se strany zabývaly vzájemnými obchodními vztahy a oblastmi, 

ve kterých je možno bilaterální ekonomickou relaci dále rozšiřovat. Ocenily, že Tunisko patří mezi 

významné africké obchodní partnery České republiky v rámci afrického kontinentu a že vzájemný 

obchod narůstá, zvláště v oblasti zboží s vyšší přidanou hodnotou. Během rozhovoru byly zmíněny 

příležitosti pro české dodavatele, mimo jiné v oblasti zemědělské techniky, potravinářského průmyslu 

nebo v oblasti prostředků veřejné dopravy. Náměstek ministra E. Muřický a státní tajemník H. Ferjani se 

rovněž shodli na perspektivnosti spolupráce při zavádění nových technologií, tzv. Průmyslu 4.0, do 

výrobních procesů. Partneři si potvrdili oboustranný zájem na brzkém uspořádání 4. zasedání Smíšené 

komise pro hospodářskou spolupráci. 

Jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu proběhlo ve vysoce přátelském a konstruktivním duchu 

reflektujíc skutečnost, že rok 2017 se stal prozatím nejúspěšnějším rokem z hlediska výše českého 

exportu do Tuniska. V této době bylo z České republiky vyvezeno do Tuniska zboží v hodnotě 147,8 

milionu USD a obrat vzájemného obchodu dosáhl téměř 330 milionu USD. 



 

 

 

Úspěchy Česko-vietnamské spolupráce během 6. zasedání Česko-vietnamské smíšené komise v Hanoji 

HANOJ, ve dnech 10. – 13. dubna navštívil Vietnam náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimír 

Bärtl doprovázený dvanáctičlennou podnikatelskou misí vedenou Svazem průmyslu a dopravy ČR. 

Hlavním účelem návštěvy bylo 6. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a 

Vietnamem. Náměstek Bärtl v průběhu návštěvy jednal také s náměstkem ministra přírodních zdrojů a 

životního prostředí VSR, s náměstkem ministra dopravy VSR a s vedením Ho Či Minova Města a města 

Danang. Součástí návštěvy byla také tři podnikatelské fóra (v Hanoji, Danangu a Ho Či Minově Městě), 

zahájení výstavy „Baťa-Zlín-Czechoslovakia“ a přednáška náměstka Bärtla na univerzitě Ton Duc Thang 

v Ho Či Minově Městě. 

V průběhu zasedání smíšené komise byl projednán aktuální stav obchodně ekonomické spolupráce mezi 

ČR a Vietnamem a stanoveny prioritní oblasti spolupráce na další období. Komise zhodnotila současný 

stav klíčových investičních projektů ČR ve Vietnamu a identifikovala nové potenciální oblasti spolupráce 

mezi českými a vietnamskými firmami. Mezi oblasti s největším potenciálem rozvoje smíšená komise 

zařadila energetiku, průzkum a těžbu nerostných surovin, dopravní infrastrukturu, životní prostředí, 

potravinářský průmysl a zemědělství, zdravotnictví, obranný průmysl, dopravní prostředky a cestovní 

ruch. Zvláštní pozornost byla věnována spolupráci v oblasti geologického průzkumu, kde obě strany 

vyjádřily zájem na podepsání formálního memoranda o spolupráci a ustavení nové pracovní skupiny pro 

geologii. Smíšená komise rovněž podpořila záměr otevřít přímé letecké spojení mezi oběma zeměmi, 

potvrdila zájem zintenzívnit spolupráci v oblasti školství, vědy a výzkumu a v neposlední řadě také v 

oblasti ochrany ohrožených druhů zvířat a rostlin. 

Obrat vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Vietnamem v posledních letech prudce 

stoupal a v roce 2017 dosáhl hodnoty 912,7 miliónů USD, což znamenalo navýšení o 18,8% oproti roku 

2016. Loňský export do Vietnamu byl ve výši 94,3 mil. USD, dovoz z Vietnamu ve stejném období byl 

818,4 mil. USD. Nevyrovnaná bilance byla zapříčiněna především dovozem obuvi, oděvů, potravin a 

dalších produktů. 

 

Nový projekt ekonomické migrace pro pracovníky z Mongolska a Filipín 

PRAHA, 11. dubna – Režim ostatní státy je projektem ekonomické migrace usnadňujícím přístup 

pracovníků z Filipín a Mongolska na český pracovní trh. Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo 

přijímání žádostí o zařazení do Režimu ostatní státy. Během velmi krátké chvíle byly vyčerpány 

stanovené měsíční kapacity pro zaměstnance z Mongolska, takže během týdne od spuštění byla do 

Režimu zařazena necelá desítka českých firem, která má zájem o 180 zaměstnanců z Mongolska. 

Režim ostatní státy byl schválen usnesením vlády 31. ledna 2018 č. 79 a slouží k cílenému a výběrovému 

přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro státní občany Mongolska / Filipín, kteří budou 

na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci (klasifikace hlavních tříd CZ-ISCO 4 – 8: řidiči, skladníci, 

montéři, svářeči a atd.). 

O žádostech o zařazení do Režimu rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě doporučení 

od české podnikatelské reprezentace nebo agentury CzechInvest. Roční kapacita pro tento projekt je 

1000 uchazečů pro každou z obou zemí. 

Všechny potřebné informace jsou k dispozici na webu MPO. 

 

Nová obchodní dohoda mezi Mexikem a EU přinese výhody spotřebitelům i firmám 

BRUSEL, 21. dubna – Představitelé Evropské unie a Mexika oznámili dosažení politické dohody o 

obchodní části modernizované Globální dohody mezi Evropskou unií a Mexikem. Tento krok je dalším 

http://www.mpo.cz/rezimostatnistaty


 

 

úspěšným příkladem posilování vazeb s významnými partnery EU sdílejícími liberální pohled na obchodní 

vztahy. 

Modernizovaná Dohoda mezi EU a Mexikem pokryje komplexní spektrum ekonomických vztahů – pokud 

se týká zboží, povede k odstranění celních překážek prakticky u veškerého obchodu a zjednodušení 

celních procedur. Významného úspěchu bylo dosaženo také v oblasti přístupu na trh s veřejnými 

zakázkami, zajištěna bude také vysoká úroveň ochrany práv duševního vlastnictví, včetně tzv. 

zeměpisných označení, do nichž jsou zahrnuta například i česká piva. Modernizovaná dohoda se bude 

týkat také obchodu službami, což otevírá nové možnosti v oblastech, jako jsou finanční, telekomunikační 

služby nebo e-commerce. V neposlední řadě se dohoda věnuje investiční ochraně, kde se obě strany 

dohodly na zlepšení investičních podmínek a zahrnutí moderního Systému investičního soudu, který 

prosazuje EU. 

Pro další informace navštivte web MPO. 

 

Dohoda o hospodářské spolupráci s Pákistánem 

PRAHA, 23. dubna – Po tříletém projednávání mezivládní dohody o hospodářské spolupráci 

s Pákistánem se podařilo zúčastněným stranám odsouhlasit konečnou podobu textu. S tímto textem a 

s podepsáním závěrečného dokumentu vyslovila vláda České republiky souhlas na svém jednání dne 23. 

dubna 2018. Nyní budou Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s pákistánským partnerem hledat 

vhodný termín pro podpis dohody. Jednou z variant by bylo využití pozvání k návštěvě Pákistánu, které 

pákistánský ministr obchodu zaslal ministrovi Tomáši Hünerovi. Dohoda konkretizuje zájmy obou stran 

v oblasti rozvoje bilaterální hospodářské, průmyslové a technologické spolupráce. Dokument zakotvuje 

existenci společného orgánu, Smíšené komise pro ekonomickou spolupráci, jejíž činnost bude mít 

významné místo v prosazování českých exportních zájmů. 

 

Memorandum se společností Uber 

PRAHA, 30. dubna – bylo podepsáno memorandum mezi vládou České republiky, zastoupenou 

ministrem dopravy Danem Ťokem, ministrem průmyslu a obchodu Tomášem Hünerem, Hlavním 

městem Prahou a společností Uber. Dohoda obsahuje konkrétní závazek společnosti sdílet s 

Ministerstvem financí některá svá data, takže vláda ČR bude mít větší přehled nad daněmi placenými v 

Česku. Všechny strany se rovněž dohodly na tom, že společnost dobrovolně zavede pro své služby 

elektronickou evidenci tržeb (EET). Zároveň mají všichni řidiči plnit podmínky podle zákona. Na 

podepsání memoranda se vláda se společností Uber dohodla na začátku března 2018 v reakci na 

protesty taxikářů v hlavním městě Praze. Taxikáři nesouhlasili s působením společnosti Uber v ČR, která 

neplnila pravidla vyplývající z rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-434/15 Asociación Profesional Elite 

Taxi ze dne 20. 12. 2017. 

 
 

 
 

Jak úspěšně exportovat do Německa? 

PRAHA, 17. května – Odpověď na otázku firmy dostanou na exportní konferenci „Německo – Váš 

obchodní partner“, kterou 17. května 2018 v Černínském paláci na Loretánském náměstí v Praze 

společně pořádají agentura CzechTrade, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/nova-obchodni-dohoda-mezi-mexikem-a-eu-prinese-vyhody-spotrebitelum-i-firmam--236698/


 

 

obchodu. Exportní konference nabízí informace o aktuálních obchodních příležitostech u našeho 

největšího souseda, o vývoji německé ekonomiky, o oborových trendech ale i praktické typy a triky, jak 

najít v Německu obchodní partnery a být dlouhodobě úspěšný. 

„Česko-německý zahraniční obchod již osmým rokem v řadě roste, díky čemuž i nadále zůstává Česko 10. 

nejvýznamnějším obchodním partnerem Německa. Česko se zároveň v minulém roce posunulo na 7. 

pozici nejdůležitější zdrojové importní země, kdy náš export do spolkové republiky dosáhl loni 46,3 

miliardy eur“ upozorňuje jeden z přednášejících Adam Jareš, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade 

v Düsseldorfu, a dodává: „Nejvýraznějšími exportními položkami jsou dlouhodobě motorová vozidla, 

stroje a elektrotechnické výrobky.“ Více o programu akce naleznete v našem kalendáři akcí. 

 

Česká letadla zazářila u Bodamského jezera  

FRIEDRICHSHAFEN, Ani letošní již 26. ročník veletrhu AERO Friedrichshafen nenechal nikoho na 

pochybách, že čeští výrobci patří v tomto oboru k světové špičce. Na obřím výstavišti u Bodamského 

jezera letos předvedlo svoji nabídku 630 vystavovatelů z 38 zemí, a to jak v oborově členěných halách, 

tak na volné ploše a samozřejmě i ve vzduchu. 

Početná byla i česká účast. Z celkem 34 českých firem jich 14 vystavovalo v organizačně sdílené expozici 

pod hlavičkou CzechTrade, a to v několika halách. Společná česká účast se konala v rámci projektu 

NOVUMM KET. Viceprezident Letecké amatérské asociace (LAA) Jan Fridrich navíc ocenil, že se agentuře 

CzechTrade ve spolupráci s LAA podařilo k datu konání veletrhu vydat kromě Profilového katalogu 

českých vystavovatelů v rámci projektu NOVUMM KET, i oborový katalog „Czech Aviation“, přehledný 

stostránkový dokument v angličtině. Elektronická verze katalogu je k dispozici na cizojazyčných 

webových stránkách CzechTrade. CzechTrade postupně zpracovává oborové katalogy určené 

k prezentaci vybraných průmyslových oborů v zahraničí. Na webových stránkách jsou publikované např. 

katalogy představující medicínskou techniku, elektroniku či sklářství. 

 

 

Připravujeme 

 
Seminář Kybernetická bezpečnost upozorní na rizika při spolupráci se zahraničními partnery 

PRAHA – Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturami CzechTrade a CzechInvest 

připravují na 18. května třetí z cyklu seminářů Technologie 4.0 – příležitosti a výzvy zahraniční spolupráce 

s názvem Kybernetická bezpečnost. Cílem cyklu seminářů je upozornit české společnosti na aktuální 

rizika, která se mohou objevit při jejich spolupráci se zahraničními partnery, zejména v souvislosti s 

kapitálovým vstupem zahraničních investorů do českých podniků, ochranou práv duševního vlastnictví 

a unikátního know-how, nebezpečí transferu technologií. Na semináři vystoupí zástupce Národního 

úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB), společnost CZ.NIC jako provozovatel národního CSIRT 

České republiky a dále zástupci soukromé sféry, konkrétně společnosti Microsoft ČR, Flowmon Networks 

a Sprinx Systems. 

Datum a čas: 18. května 2018, 10:00 hodin (prezence od 9:30 hod.) – 14:00 hod. 

Místo: budova MPO Na Františku 32, Praha 1 

Přihlásit se je možné prostřednictvím webu CzechTrade nebo na email: polnicka@mpo.cz. 

 

Seminář k ochraně průmyslových práv v Ostravě 

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/nemecko-_-vas-obchodni-partner-1
http://www.czechtradeoffices.com/en/about-us/traditional-czech-export-sectors
http://www.czechtradeoffices.com/en/about-us/traditional-czech-export-sectors
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/kyberneticka-bezpecnost
mailto:polnicka@mpo.cz


 

 

 

OSTRAVA – V rámci cyklu regionálních seminářů k ochraně průmyslových práv proběhne další ze 

seminářů, tentokráte na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Cílem seminářů je 

poskytnout zájemcům ze stran podniků, vzdělávacích institucí a zainteresované veřejnosti informace o 

systému ochrany průmyslových práv a o možnostech financování inovační a patentové aktivity z 

programů Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších programů státních institucí a bankovního sektoru. 

Na seminářích vystupují též zástupci patentově aktivních firem, kteří sdělují své zkušenosti s ochranou 

průmyslových práv. 

Semináře pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků 

a živnostníků ČR, Úřadem průmyslového vlastnictví a Českou spořitelnou, a.s. 

Datum a čas: 24. května 2018, 12:30 – 17:00 hod. 

Místo: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum podpory inovací VŠB-TUO, 

Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava-Poruba 

Přihlásit se je možné prostřednictvím registračního formuláře na webu Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR. 
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