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Vážení čtenáři, 
představuji Vám první číslo Zpravodaje zahraničního obchodu, určeného partnerům MPO a CzechTrade, 
se kterými se společně věnujeme tématům podpory exportu a zahraničního obchodu. Četnost vydání 
bude odpovídat množství aktuálních témat i Vašich reakcí. Oceníme každou zpětnou vazbu, Vaše názory 
a doporučení témat, která by Vás zajímala nejvíce. Vaše podněty zohledníme při přípravě dalších vydání. 
Pokud si do mailing listu přejete doplnit další adresy, dejte nám, prosím, vědět. Pro návaznou 
korespondenci použijte odkazy v zápatí této zprávy. 
 
Věřím, že Vám Zpravodaj bude zdrojem užitečných informací. V dnešním čísle krom jiného naleznete: 
 
Cesta ministra do Íránu 
Odstranění cel na IT výrobky 
Celní suspenze 
Domácí úkoly na vnitřním trhu EU 
Program incomingových misí 

Tomáš Karlík 
editor 

 
 

O čem se mluví 
 

Cesta ministra Jana Mládka do Íránu 
Ze čtyřdenní pracovní cesty do Íránu se včera vrátil ministr Jan 
Mládek. Doprovázela jej více než šedesátičlenná podnikatelská 
mise organizovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPD) a vedená 
jeho prezidentem Jaroslavem Hanákem. Ministr průmyslu a 
obchodu podepsal mezivládní Dohodu o hospodářské spolupráci 
s íránským ministrem financí a ekonomiky Alím Tájebníjou a 
slavnostně zahájil provoz nové zahraniční kanceláře agentury 
CzechTrade při zastupitelském úřadu v Teheránu. Článek na webu 
MPO, nebo Hospodářských novin. 
 
UPS Airlines zahájily provoz z pražského letiště 
Za účasti mnoha významných hostí zahájil na pražském Letišti 
Václava Havla provoz již pátý nákladní letecký dopravce — UPS 
Airlines. Jedná se přitom o vůbec první "cargo" společnost ze 
Spojených států amerických, která bude na Ruzyni působit. Více 
na webu MPO, nebo našem Facebooku. 

 

 
 

•Závěrem roku 2015 zahájila svou 
činnost v pořadí již 46. zahraniční 
kancelář CzechTrade. Novou kancelář 
v Singapuru vede zkušený Jiří Zavadil. 
 
•Další destinací připravenou pro 
české exportéry je Írán. Tímto 
perspektivním trhem Vás provede 
Filip Tůma. 
 
•Tradiční setkání exportérů s řediteli 
všech zahraničních kanceláří 
CzechTrade - Meeting Point 2016 se 
uskuteční ve dnech 16. a 17. února v 
Praze v hotelu Ambassador Zlatá 
Husa.  Konzultace jsou bezplatné, je 
však nutná předchozí registrace. 

mailto:proexport@mpo.cz?subject=Přidejte%20na%20mailing%20list%20následující%20adresu%20-%20Zpravodaj%20MPO
http://www.mpo.cz/dokument168721.html
http://www.mpo.cz/dokument168721.html
http://archiv.ihned.cz/c1-65102230-sankce-proti-iranu-konci-cesi-uz-jsou-na-miste
http://www.mpo.cz/zprava168621.html
https://www.facebook.com/mpocr
http://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/akce-meeting-point-czechtrade-unor-2016/
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ITA odstraní cla u 201 Hi-tech výrobků 
Celkem 53 členů WTO přijalo 16. prosince 2015 Ministerskou deklaraci o rozšíření obchodu s výrobky 
infomačních technologií. Tím byl úspěšně dovršen několik let trvající proces jednání o modernizaci 
stávající dohody ITA s cílem dosáhnout pokrytí řady nových položek v tomto dynamicky se vyvíjejícím 
odvětví. Od 1. července 2016 budou postupně odstraněna cla u 201 nových položek z oboru 
informačních technologií. Celosvětový obchod s těmito produkty dosahuje závratné hodnoty až 1,3 
biliónu USD ročně, což představuje asi 10 % veškerého světového obchodu. IT sektor je rovněž jedním 
z nejdynamičtějších tvůrců nových pracovních míst celosvětově. Více se dočtete na našem webu. 
 
X. Ministerská konference WTO přinesla průlomové rozhodnutí pro zemědělský obchod 
Dohoda o odstranění vývozních subvencí v zemědělství je nejvýraznějším výsledkem X. Ministerské 
konference WTO, která se uskutečnila 15. – 19. 12. 2015 v Nairobi. Z narovnání podmínek pro vývoz 
zemědělských produktů bude těžit i EU, která vývozní subvence nepoužívá už delší dobu. Další 
rozhodnutí ministrů zahrnují závazky ve prospěch nejméně rozvinutých zemí. Společná Deklarace 
ministrů navíc otevírá možnost pro nové přístupy k jednáním v rámci WTO. Během konference se novými 
členy WTO staly Libérie a Afghánistán. Projev náměstka ministra průmyslu Vladimíra Bärtla, který na 
konferenci vedl delegaci ČR, je k dispozici zde. 
 
Dovozní cla surovin a komponentů lze snížit na nulu 
O úplné pozastavení cel mohou firmy požádat na dovážené zboží, které používají ve výrobě, až do 20. 
února 2016. V případě, že se tyto suroviny nebo komponenty v EU nevyrábějí, nebo evropské kapacity 
nepokrývají poptávku, mohou si výrobci snížit vstupní náklady o nezanedbatelné částky. V loňském roce 
vyčíslily české firmy úsporu na pozastavených clech na 21,5 mil. Kč. Informace k žádostem o pozastavení 
cel naleznete na webu MPO. 
 
ČR má jasné „domácí úkoly“ na vnitřním trhu EU do roku 2020 
Odstraňování překážek volnému pohybu zboží a služeb, modernizace elektronického Jednotného 
kontaktního místa a elektronizace procedur, zlepšení koordinace systémů sociálního zabezpečení či 
zefektivnění uznávání vzdělání a odborných kvalifikací - to jsou jen některé z konkrétních „domácích 
úkolů“, které si vláda stanovila v dokumentu „Priority ČR v agendě vnitřního trhu 2015 - 2020“, jenž 
mimo jiné reaguje i na nové strategie pro vnitřní trh se zbožím a službami a pro jednotný digitální trh. 
Vnitřní trh, který představuje základní předpoklad konkurenceschopnosti EU, vnímá vláda v širším 
kontextu, a proto dokument stanovuje úkoly také v  oblastech, jako je energetika či doprava. Opomenuty 
nebyly ani problematika kapitálových trhů či bilaterárních investičních dohod, nebo program REFIT. 

Program incomingových misí pro rok 2016 
MPO zveřejnilo program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů 
ČR se zahraničím pro rok 2016. Cílem programu je podpora aktivit podnikatelských reprezentací (např. 
svazy, asociace, sdružení a komory). Program je zaměřen zejména na podporu vývozu do zahraničí, 
prezentaci českých firem zahraničním partnerům, akvizici zahraničních investorů a bilaterální jednání 
mezi tuzemskými firmami a zahraničními partnery o možnostech vzájemné spolupráce při exportních 
aktivitách. Více informací o programu, jeho cílech a podmínkách realizace naleznete zde. 
 
Klientské centrum rozšíří specialisté MPO 
Konzultace teritoriálního i oborového zaměření budou od ledna nově v Klientském centru pro export 
poskytovat pracovníci MPO. Cílem jejich působení je poskytování podpory při odstraňování překážek a 
problémů na trzích s využitím mezivládních a meziresortních smluv a nástrojů společné obchodní 
politiky. Konzultace je možné si předem dohodnout na kcexport@businessinfo.cz či na tel.: 224 907 576, 
pravidelně budou přítomni specialisté MPO v Klientském centru pro export v pátek. 

http://www.mpo.cz/dokument167590.html
http://www.mpo.cz/zprava167734.html
http://www.mpo.cz/zprava167734.html
http://www.mpo.cz/dokument167506.html
http://www.mpo.cz/dokument10962.html
http://www.mpo.cz/dokument168625.html
mailto:kcexport@businessinfo.cz
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Gruzie 
Na ministerstvu průmyslu a obchodu se dne 16. prosince 2015 uskutečnilo setkání 20 českých firem s 
velvyslancem Gruzie v ČR, panem Zaalem Gogsadzem. Setkání samotné i reakce přítomných byly 
potvrzením faktu, že o menší akce tohoto typu je velký zájem a že jde o velmi dobrý nástroj jak pro 
prezentaci zejména malých a středních firem, tak i pro zpětnou vazbu vůči státním institucím zabývajícím 
se podporou českého exportu. Více zde. 
 
Alžírsko 
Od poloviny ledna letošního roku vstupuje v platnost nový režim dovozních licencí. Neautomatické 
licence, udělované Ministerstvem obchodu Alžírska na návrh nově vytvořené mezirezortní komise se 
budou týkat jednak 63 zemědělských a potravinářských výrobků z EU a jednak cca 10 produktů z 
ostatních států (zejména auta a stavební materiál). Ostatních výrobků se změny týkat nebudou. 
 
Argentina 
Dosavadní systém dovozních licencí byl v důsledku rozhodnutí panelu WTO nahrazen systémem 
automatických a neautomatických licencí. Neautomatickým licencím bude podléhat téměř 1,400 
citlivých položek, např. traktory, motocykly, bílé zboží, obuv, oděvy, koberce, pneumatiky, plasty, 
dřevěný nábytek, keramika nebo hračky. Automatické licence naopak umožní volně dovážet 
komponenty pro další výrobu nebo výrobky, které se v zemi buď vůbec nevyrábějí, případně jen v 
omezené míře. Hlavní změnou bude transparentnost licenčního řízení, kdy jsou jasně dány celní položky, 
které budou podléhat schvalování dovozů, a ne jako dosud, kdy rozhodování o schválení dovozu nemělo 
žádná pravidla. Aktuální informace k přístupu na třetí trhy (celní sazby a formality, netarifní překážky, 
statistiky) naleznete na internetových stránkách Evropské komise (Market Access Database). 
 

Nenechte si ujít 
27. - 28. ledna 
Po mnoha letech spíše sporadických kontaktů došlo jak na podnikatelské, tak i politické úrovni k oživení 
vzájemných vztahů s Tádžikistánem. Hlavním impulzem k tomu byla státní návštěva prezidenta ČR 
Miloše Zemana v Dušanbe v r. 2014. V roce 2015 následovala jednání k vytvoření Stálé mezirezortní 
pracovní skupiny mezi delegacemi obou zemí, která se sejde ve dnech 27. - 28. ledna 2016 v Praze. Více 
na webu MPO. 
 
4. února 
Investičním příležitostem v technologicko-průmyslových oblastech Ázerbájdžánu se bude věnovat 
odborný seminář konaný 4. února 2016 na MPO. V rámci programu semináře budou české firmy 
informovány o možnostech účasti na průmyslových projektech v Ázerbájdžánu, především na projektu 
rozebíhajícího se Sumgaitského chemicko-technologického parku. Pro více informací je možné 
kontaktovat paní Olgu Kalinovou (tel.: 224 852 889, e-mail). 

 
 

Chci reagovat  |  Chci odhlásit  |  Chci přidat na mailing list 
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http://www.mpo.cz/dokument167949.html
http://madb.europa.eu/
http://www.mpo.cz/dokument168270.html
http://www.mpo.cz/dokument168270.html
mailto:kalinova@mpo.cz?subject=Seminář%20Ázerbájdžán
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