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Vážení čtenáři, 
ani v únoru neztrácí dění v oblasti zahraničního obchodu tempo. ČSÚ zveřejňuje předběžné výsledky 
ekonomické výkonnosti České republiky za předchozí rok a probíhá již tradiční Meeting Point 
CzechTrade. Letošní únor nám také připravil hned několik důvodů k radosti. České ekonomice a 
zahraničnímu obchodu se v uplynulém roce vedlo nad očekávání dobře. Hodnoty vývozů se dotkly nové 
hranice – 3,9 bilionu v přeshraničním a 3,35 bilionu korun v pojetí národním. Statistická nezaměstnanost 
je tak nízko, že nás v tomto ohledu z celé Evropské unie poráží pouze Spolková republika Německo. 
 
Děkuji Vám za všechny ohlasy k prvnímu vydání našeho zpravodaje, věnujícího se aktivitám MPO a 
CzechTrade v oblasti podpory zahraničního obchodu. V tomto čísle naleznete mimo jiné informace o 
tom, že: 
 

- Vietnam odstraní téměř všechna cla 
- souvislosti možného udělení statusu tržního hospodářství Číně 
- antidumpingová opatření na dovozy z ČLR a Ruska 
- výsledky agentury CzechTrade za r. 2015 
- tipy na chystané akce 

Tomáš Karlík 
Editor 

 
 

České oficiální účasti – úspěšný NANOTECH 
I v roce 2016 pokračuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v realizaci programu na podporu účasti firem 
na veletrzích a výstavách v zahraničí známého jako „České oficiální účasti“. Během ledna tak proběhly 
první čtyři letošní akce - EUROGUSS v Norimberku, INTERSEC a ARAB HEALTH v Dubaji a NANOTECH v 
Tokiu. Celkem se tak jen za první měsíc podařilo podpořit exportní aktivity více než 40 českých firem. 
Z realizovaných akcí lze vyzdvihnout právě veletrh NANOTECH, který je do programu oficiálních účastí 
zařazen poprvé v rámci zaměření na nové inovativní obory, v tomto případě perspektivní obor 
nanotechnologií. Jako neméně významná se ukázala také účast na veletrhu bezpečnostní techniky 
INTERSEC, kde se české výrobky setkaly s mimořádným zájmem návštěvníků a kde za tři dny proběhlo 
ve společné expozici téměř 300 obchodních jednání. 
 
Volný obchod mezi EU a Vietnamem 
Jednání mezi EU a Vietnamem byla oficiálně uzavřena v prosinci 2015. V minulém týdnu bylo zveřejněno 
plné znění dohody. EU a Vietnam odstraní téměř všechna cla na zboží, ve Vietnamu se také otevírají 
nové příležitosti pro přístup na trh ve službách, nové možnosti pro investice a dojde ke zlepšení ochrany 
zeměpisných označení. Dohoda by měla vstoupit v platnost na začátku roku 2018, po dokončení 
ratifikačního procesu. Do doby, než bude dohoda předběžně prováděna, má Vietnam nárok na 
preferenční přístup na trh EU pro vybrané produkty díky Systému všeobecných celních preferencí (GSP). 
Více informací o výsledcích jednání naleznete na stránkách Evropské komise a o GSP na stránkách MPO. 
 

http://www.mpo.cz/dokument160067.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://www.mpo.cz/dokument146356.html
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TTIP 
Expertnímu týmu pro TTIP, který se sešel dnes (16. 2. 2016) na MPO, byla představena pracovní verze 
studie dopadů TTIP na české hospodářství. Zástupci tripartity a nevládních organizací mají nyní možnost 
se k analýze do 13. března 2016 vyjádřit. Po doplnění ze strany zpracovatelů se expertní tým v týdnu od 
4. dubna 2016 sejde znovu a projedná zveřejnění konečné verze studie. TTIP byl rovněž tématem 
zasedání Rady pro zahraniční věci v obchodním formátu, kterého se 2. února 2016 v Amsterdamu 
zúčastnil ministr Jan Mládek (viz web MPO). V letošním roce se očekává zintenzivnění vyjednávání o TTIP 
a otevření všech kapitol, včetně těch nejcitlivějších. Ministři se shodli, že přijatelná je pouze ambiciózní 
a komplexní dohoda s USA. 
 

Status tržní ekonomiky pro Čínu 
V rámci uvedeného setkání – zasedání Rady pro zahraniční věci v obchodním formátu, které proběhlo 
dne 2. února 2016 v Amsterdamu – proběhla i předběžná výměna názorů nad možnými scénáři, dle 
kterých může EU postupovat ve věci přiznání statusu tržního hospodářství Číně. Evropská komise pracuje 
na podrobné právní analýze a dopadové studii, která by měla být k dispozici v létě. Souvislosti možného 
udělení statusu tržního hospodářství Číně diskutoval ministr Mládek rovněž se zástupci odborového 
svazu KOVO a ocelářských firem (více zde). 
 
Evropská komise k udělení statusu tržního hospodářství Číně spustila veřejnou konzultaci za účelem 
zjištění postojů zástupců evropského byznysu k možným scénářům dalšího vývoje. Váš vstup můžete 
uplatnit do 20. dubna 2016 zde. Na problematiku tržního statusu Číny bude zaměřena i konference, 
kterou Evropská komise pořádá v Bruselu v polovině března. 

 
Antidumpingová opatření na dovozy z Číny a Ruské federace 

Evropská komise zahájila na základě podnětu evropských výrobců oceli (EUROFER) a ocelových trubek 
(ESTA) šetření dumpingu u čínských vývozců plochých výrobků válcovaných za tepla, tlustých plechů a 
bezešvých trubek o velkém průměru. V ČR vyrábí zmiňované produkty Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, 
resp. Z-Group Steel holding (Železárny Veselí). Jak výrobci, tak i další zainteresované subjekty, budou mít 
v případě zahájení šetření možnost zapojit se jako zúčastněná strana. Předběžné antidumpingové 
opatření bylo od 29. ledna 2016 uvaleno na dovozy betonářské oceli z Číny. Antidumpingové clo se 
pohybuje v rozmezí od 9 do 13%. Během února lze očekávat rovněž uložení antidumpingových opatření 
na dovozy za studena válcovaných plechů z Číny a Ruska. Aktuální informace o antidumpingových a 
proti-subvenčních řízeních naleznete na stránkách MPO. 

 
Pozor na padělky v průmyslové výrobě 
Dne 4. února 2016 se na MPO konalo zasedání meziresortní komise pro ochranu a vymáhání práv 
k duševnímu vlastnictví. Z diskuze vyplynulo, že nadále pokračuje obecný trend v přesunu porušování 
práv k duševnímu vlastnictví do on-line prostředí. Stále častěji bývají k tomuto účelu využívána sociální 
média – zejména Facebook, či slevové portály. Dochází rovněž k proměně struktury zadrženého zboží 
porušujícího práva průmyslového vlastnictví. Nově se mezi padělky objevuje i průmyslové zboží, 
například součástky motorů. V minulém roce zadržela Celní správa nejvíce padělků alkoholu, šperků a 
mobilních telefonů, dříve patřilo toto prvenství padělkům textilu, obuvi a audiovizuálních nosičů. Nadále 
se objevují také klamavé výzvy k zaregistrování ochranných známek či patentů. Touto problematikou se 
zabývá zejména Úřad průmyslového vlastnictví. 
 
 
 

http://www.mpo.cz/dokument169213.html
http://www.mpo.cz/dokument169113.html
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191
http://www.mpo.cz/dokument167176.html
https://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/varovani/varovani-rejstriky.html
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Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, Aid for Trade v roce 2015 
V roce 2015 pokračoval program Aid for Trade, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ve 
spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. V rámci programu Aid for Trade bylo v roce 2015 
realizováno osm projektů. Konkrétně se jednalo o dva projekty v Etiopii, dva v Mongolsku a po jednom 
v Bosně a Hercegovině, Moldavské republice, Gruzii a Srbsku. Celková čerpaná částka činila 5,68 mil. Kč. 
Sektorově byly projekty zaměřeny na zemědělství, lesnictví, životní prostředí a vodohospodářství, 
předání zkušeností v oblasti podpory podnikání, rozvoje malých a středních podniků a zvyšování 
konkurenceschopnosti. Velmi dobře byl hodnocen zejména projekt v Bosně a Hercegovině, který byl 
zaměřen na pomoc při vytváření postupů a regulatorního rámce výroby energie z dřevní biomasy. 
Výsledky projektu prokázaly, že oblast využití dřevní biomasy pro výrobu energie má značný potenciál, 
přičemž se jedná o ekologicky šetrný zdroj. Shrnutí programu Aid for Trade naleznete na našem webu. 
 
Obchodní příležitosti v Gruzii a Arménii 
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek ukončil ve čtvrtek 11. února svou pracovní cestu do Gruzie a 
společně s téměř čtyřiceti českými podnikateli odcestoval do sousední Arménie, kde se setkal s 
předsedou vlády Arménie Hovikem Abrahamianem, se svým resortním protějškem Karenem 
Chshmarityanem a zúčastnil se business fóra českých a arménských podnikatelů. Významnou dohodu o 
dodávkách systému kontroly letecké navigace pro tbiliské letiště podepsal s gruzínskou společností 
Sakaeronavigatia obchodní ředitel české společnosti ICZ Miroslav Andr. Podrobnosti o zahraniční 
podnikatelské misi naleznete zde. 
 
Česko-tádžická pracovní skupina 
V Praze ve dnech 27. - 28. ledna 2016 proběhlo 1. zasedání obnovené česko-tádžické meziresortní 
skupiny pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci. Českou delegaci vedl náměstek ministra průmyslu 
a obchodu Ing. Vladimír Bärtl, tádžickou delegaci vedl předseda státního výboru pro investice a správu 
státního majetku Kosim Kodiri. Česká strana si od tohoto pracovního orgánu slibuje, že se ve své činnosti 
zaměří primárně na vyhledávání potenciálních komerčních a investičních projektů možné spolupráce. 
Ačkoli Tádžikistán nepatří s ohledem na svá specifika k významným obchodně ekonomickým partnerům 
v daném regionu, veškerá jednání potvrdila, že zde existuje potenciál zejména pro odvětví 
hydroenergetiky, strojírenství, těžebního průmyslu, potravinářského průmyslu a zdravotnictví. Více 
informací. 
 
Česko-německá snídaně 
V rámci návštěvy státního tajemníka ministerstva hospodářství německé spolkové země Severní Porýní 
– Vestfálsko Günthera Horzetzkyho se 4. února 2016 se v Praze uskutečnila v prostorách MPO „Snídaně 
s českými investory a exportéry v Německu“. Akci připravila zahraniční kancelář agentury CzechTrade v 
Düsseldorfu společně s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou. Zástupci českých firem měli 
možnost diskutovat o svých zkušenostech na německém trhu s představiteli nejen výše zmíněných 
institucí, ale též se zástupci Průmyslové a obchodní komory v Dortmundu a zemské investiční agentury 
NRW.Invest. 
 
Spolupráce ČR a Polska v energetice 
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek navštívil v pátek 5. února 2016 Varšavu, kde jednal s několika 
předními představiteli nové polské vlády. Setkal se s místopředsedou vlády a ministrem rozvoje 
Mateuszem Morawieckim, ministrem energie Krzysztofem Tchórzewskim, prezidentem Polské národní 
banky Markem Belkou a s náměstkem ministra státního majetku Henrykem Baranowskim. Předmětem 
jednání byly především otázky spojené s energetikou. Aktuálním tématem pro obě země je těžební 
průmysl. Polská vláda má díky vlastnickým poměrům větší možnost ovlivnit budoucnost těžby černého 
uhlí než vláda česká, ale nízké ceny uhlí na trzích citelně zasáhly obě země. Diskutována byla otázka 
společného postupu při prosazení případného prodloužení termínu ukončení útlumu těžby. 

http://www.mpo.cz/dokument169027.html
http://www.mpo.cz/dokument169489.html
http://www.mpo.cz/dokument169115.html
http://www.mpo.cz/dokument169115.html
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Agentura CzechTrade zveřejnila výsledky za rok 2015 
V roce 2015 poskytla agentura CzechTrade služby 1079 českým firmám a zaznamenala tak 28% nárůst 
zájmu o své služby ve srovnání s předešlým rokem. Firmy agentuře potvrdily získání zakázek v hodnotě 
1,3 miliardy Kč v tzv. úspěšných případech, které jsou spojeny především s asistencí u konkrétních 
obchodních případů v rámci individuálních služeb zahraničních kanceláří CzechTrade. U každé 
poskytnuté služby však není možné sledovat okamžitý finanční dopad obdobným způsobem. Nabízené 
portfolio služeb tvoří kromě asistenčních služeb zahraničních kanceláří i další agendy: účasti na 
veletrzích, vzdělávání, vyhledávání exportních příležitostí, teritoriální informace, marketing či analýzy. 
Úspěšné případy tak nereprezentují celkový proexportní dopad realizovaných služeb, ale jen jeho část, 
která je konkrétní a je dobrovolně potvrzena klientem. V tomto kontextu, zejména pak na základě 
hodnocení firem samotných, je možné považovat rok 2015 za úspěšný. Tiskovou zprávu CzechTrade 
naleznete zde. 

 
Nenechte si ujít 

Investiční možnosti ve Slovinsku 
Ve dnech 17. – 19. února 2016 proběhne oficiální návštěva prezidenta Slovinské republiky Boruta Pahora 
v České republice. V jejím rámci se uskuteční v Lichtenštejnském paláci diskuse o možnostech 
investování ve Slovinsku, kterou organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Svazem 
průmyslu a dopravy a Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze. Potenciální čeští investoři zde budou 
mít příležitost konzultovat své záměry s představiteli slovinské státní správy v čele s ministrem dopravy 
Peterem Gašperšičem, s ředitelem Státní agentury pro podnikání, internacionalizaci, zahraniční investice 
a technologie Gorazdem Miheličem, generálním ředitelem slovinských železnic, generálním ředitelem 
přístavu Koper a dalšími členy slovinské delegace. 
 
Mezinárodní exportní smlouvy a řešení sporů – seminář s AK Squire Patton Boggs 
Ve středu 24. února 2016 se v budově Ministerstva průmyslu a obchodu uskuteční diskuzní seminář na 
téma krizový management u mezinárodních exportních smluv se zaměřením na právo Spojeného 
království, země Blízkého východu a Číny. V rámci semináře spolupořádaného agenturou CzechTrade a 
Ministerstvem průmyslu a obchodu právníci s globálními zkušenostmi poskytnou účastníkům praktické 
a užitečné rady zejména v otázkách použití anglického práva v mezinárodních smlouvách a zajištění 
správnosti těchto smluv. Dalšími otázkami pak budou řešení možných problémů s realizací exportních 
smluv a řízení mezinárodních sporů z nich vznikajících. Více informací a přihlášku naleznete na našem 
webu. 
 
Klientské centrum posílí teritoriální specialisté 
Pracovníci MPO zabývající se teritoriální agendou budou dne 26. února 2016 v Klientském centru 
k dispozici ke konzultacím na následující témata: 

- Jak na obchod s USA? Jak pomůže Transatlantická dohoda o obchodu a investicích (TTIP)? 
Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí dlouhodobé výhody a rizika na americkém 
trhu a stávající překážky, se kterými musí české firmy při vstupu do tohoto teritoria počítat. Dále 
seznámí zájemce se stavem vyjednávání dohody o volném obchodu mezi EU a USA a s 
potenciálními přínosy, které by dohoda v budoucnu mohla pro české podnikatele znamenat. 

http://www.czechtrade.cz/o-czechtrade/pro-media/ceske-firmy-ziskaly-s-pomoci-agentury-czechtrade-431/
http://www.mpo.cz/dokument169133.html
http://www.mpo.cz/dokument169133.html
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- Perspektivy obchodu s Čínskou lidovou republikou Zástupce MPO poskytne informace o 
perspektivních odvětvích českého vývozu do ČLR, o případných překážkách, které je nutno řešit 
před vstupem na čínský trh a o místních zvyklostech v obchodování. 

Na obě konzultace je možné se hlásit telefonicky: +420 224 907 576, nebo na kcexport@businessinfo.cz. 
 
Obnovení spolupráce s Ruskou federací 
Ve dnech 22. - 23. 3. se uskuteční deváté zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou 
a vědeckotechnickou spolupráci mezi ČR a RF. Tato komise je efektivním nástrojem identifikace nových 
možností a podpory vzájemně výhodných ekonomických projektů a v neposlední řadě i vhodným 
instrumentem pro řešení eventuálních problematických případů v rámci dvoustranné ekonomické 
spolupráce. Od posledního zasedání uplynuly více než 3 roky. Komise si klade za cíl hledat prostor a 
umožnit spolupráci i za současných politických i ekonomických podmínek, udržovat a dále rozvíjet 
tradičně dobré hospodářské vztahy mezi ČR a RF, a tím podporovat rozvoj české ekonomiky a vzájemný 
obchod a investice s RF. V průběhu setkání budou projednány zejména otázky obchodně-ekonomických 
vztahů, spolupráce v jednotlivých odvětvích hospodářství a podpora konkrétních exportních a 
investičních aktivit českých podnikatelů v teritoriu RF, úvěrové případy ČEB a EGAP a rozvoj spolupráce 
s regiony Ruské federace. 

 
 
 
 

Chci reagovat  |  Chci odhlásit  |  Chci přidat na mailing list 

©2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

mailto:kcexport@businessinfo.cz?subject=Konzultace%20s%20teritorialisty
mailto:proexport@mpo.cz?subject=Reakce%20na%20Zpravodaj%20MPO%20-%20Leden%202015
mailto:proexport@mpo.cz?subject=UNSUBSCRIBE%20-%20Zpravodaj%20MPO
mailto:proexport@mpo.cz?subject=Přidejte%20na%20mailing%20list%20následující%20adresu%20-%20Zpravodaj%20MPO

