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Vážení čtenáři, milí kolegové, 

 

s trochou nadsázky můžeme říci, že se působnost Odboru zahraničně ekonomických politik I. 

rozkládá mezi Berlínem a Moskvou, respektive mezi Skandinávií a Balkánem. Mezi teritoria, 

kterými se zabýváme, tedy patří mnozí z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. 

Dnes bych Vás chtěl informovat především o uskutečněných či plánovaných aktivitách 

ministerstva v postsovětském regionu, neboť vnímáme, že tato oblast je stále v hledáčku zájmu 

českých exportérů, a to navzdory aktuální složité ekonomické situaci na těchto trzích. 

 

Nejprve Rusko, jako lídr regionu. Ministr Jan Mládek v dubnu navštívil s malou podnikatelskou 

delegací Uljanovskou oblast a koncem června pojede opět s podnikateli do Omsku a Čeljabinsku. 

Delegace MPO se v červenci vydá na výstavu INNOPROM 2016 do Sverdlovské oblasti, kde 

povedeme rovněž zasedání společné pracovní skupiny MPO s místní vládou. Obdobné zasedání, 

rovněž obohacené o jednání podnikatelů, proběhne koncem května v Moskvě (pracovní skupina 

MPO s Vládou Moskvy). Do třetice pracovní skupina MPO s ruským partnerem, tentokrát 

Republikou Tatarstán. Ta proběhne na samém konci června letošního roku pod vedením náměstka 

ministra Jiřího Koliby. Vzali jsme si tedy za svou instrukci vlády ČR podporovat exportní aktivity 

českých subjektů v ruských regionech, v čemž budeme pokračovat i ve druhé polovině roku. 

 

Za předsednictví náměstka ministra Vladimíra Bärtla jsme provedli řádné zasedání mezivládní 

komise s Arménií (včetně business fóra), která předznamenává cestu prezidenta republiky do této 

kavkazské země a na příští týden jsme připravili „historickou“ cestu ministra Jana Mládka do 

Běloruska. I na té ho doprovodí podnikatelská mise. 

 

 
Mgr. Martin Pospíšil 

Ředitel odboru zahraničně ekonomických politik I. 
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Setkání s členy Nordic Chamber of Commerce – 17. května 2016 

Na základě společné iniciativy odboru zahraničně ekonomických politik I MPO ČR a Nordic 

Chamber of Commerce v ČR (NCC) proběhne dne 17. května 2016 v Konferenční místnosti hotelu 

Art Nouveau Palace Hotel informativní setkání náměstka ministra Vladimíra Bärtla s členy Komory. 

Cílem tohoto setkání je informovat členy Severské obchodní komory o výsledcích a prioritách 

českého průmyslu a zahraničního obchodu, včetně výsledků a výkonů české ekonomiky 

v uplynulém roce 2015, spolu s debatou s účastníky. V letošním roce slaví NCC, která byla 

přejmenována v roce 2005 z původní Švédské obchodní komory, 20. výročí svého působení 

v České republice. Během tohoto období hrála Komora stále významnější roli v budování nových 

spojení mezi českými podniky a jejich partnery původně ze Švédska a poté i z ostatních severských 

zemí – Dánska, Finska, Islandu a Norska. Aktuálně má NCC 160 členů. Všechny uvedené země jsou 

tradičními partnery ČR s dlouhou a pestrou historií vzájemných vztahů. Úroveň dynamiky v 

obchodu ČR se severskými zeměmi a investičních tocích byla v posledních dvou desetiletích 

bezprecedentní. Dnešní obchod s těmito zeměmi tvoří zhruba 3,1% celkového obchodu ČR. 

Severské společnosti, které investovaly desítky milionů eur na území České republiky, zde 

vytvořily tisíce pracovních míst a hrají důležitou roli v posilování konkurenceschopnosti české 

ekonomiky. 

 

Osmé zasedání Česko – běloruské Smíšené komise – 18. – 19. května 2016 

Ve dnech 18. – 19. května 2016 se v Minsku uskuteční osmé zasedání Česko-běloruské komise pro 

hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. Součástí delegace bude i početná 

podnikatelská mise vedená ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, pro kterou bude 

zorganizováno podnikatelské fórum, B2B a B2G jednání. Následující den 20. května 2016 se pak 

celá delegace přesune do oblastního centra Gomelu, kde proběhnou v rámci Gomelského 

investičního fóra jednání i s představiteli businessu tohoto perspektivního běloruského regionu. 

 

Příležitosti pro české firmy v Bosně a Hercegovině – 23. května 2016 

Ministerstvo průmyslu, energetiky a těžby  Republiky Srbské (Bosna a Hercegovina) spolu s 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR připravují pro české firmy prezentaci rozvojových projektů, 

které se aktuálně chystají na území Republiky Srbské v Bosně a Hercegovině. Projekty by na této 

akci měli představit či zaštítit entitní členové vlády. V entitě Republiky Srbské (Bosně a 

Hercegovině) zvažuje vláda řadu rozvojových projektů v mnoha oblastech, ale investice byly dosud 

dlouhodobě odkládány. Ve spolupráci s agenturou CzechTrade se podařilo výlučně pro české firmy 

připravit jedinečnou prezentační akci, na které místní vláda představí současné možnosti v 

oblastech těžby (vč. lignitu), energetice (především malé vodní elektrárny, ale i tepelné, větrné a 

solární), vodohospodářství a odpadovém hospodářství (vč. čističek odpadních vod), dopravě 

(pozemní i kolejová síť), zemědělství (vč. možnosti správy farem ve vlastnictví vlády RS), nebo v 

potravinářství a lesnictví. Výčet oblastí není omezen a organizátoři předem předjednají každé 

české firmě místní potenciální partnery (i podle zadání a představ českých firem). Při projektech 

je možné využít i investičních pobídek a daňových úlev. Akce bude významnou příležitostí pro 

navázání kontaktů s představiteli vlády i místních podniků. Akce je připravována jako jednodenní 

(pondělí 23. května 2016) v Banja Luce v BaH a má zahrnovat dopolední plenární část, odpolední 

část pro přímá jednání a networking. Účastníci z ČR mají možnost využití přímého nedělního 

dopoledního a nočního leteckého spojení s ČSA a Croatia Airlines z Prahy do Záhřebu, odkud je 



Stránka 3 z 8 

ráno přepraví organizátoři autobusem přímo do jednacího sálu v Banja Luce (přesun Záhřeb – 

Banja Luka do 2 hod., na občanský průkaz, od hranic BaH jízda s policejním doprovodem, obdobně 

je zajištěna asistence při cestě zpět). Zájemci se s žádostí o informace mohou obrátit na 

Hospodářskou komoru (paní Vladislava Šizlingová, sizlingova@komora.cz), která akci 

spoluzajišťuje. 

 

Bilaterální konzultace k vývoji obchodní výměny s Bosnou a Hercegovinou – 24. května 2016 

Dne 24. května 2016 se v Sarajevu uskuteční bilaterální konzultace ke vzájemnému obchodu mezi 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem zahraničního obchodu Bosny a 

Hercegoviny, které nahradí letošní zasedání mezirezortní pracovní skupiny. V průběhu jednání, 

která na domácí straně povede náměstek ministra zahraničního obchodu a vnějších vztahů 

Midhat Salić, bude diskutován vývoj vzájemného obchodu a postup realizace závěrů minulého 

zasedání společné pracovní skupiny na podporu hospodářské spolupráce, stav vzájemných 

projektů a možnosti další spolupráce. 

 

Aktuální exportní příležitosti pro naše podnikatele ve Francii a Itálii – 26. května 2016 

Ve spolupráci s agenturou CzechTrade se v jihlavském EA Business hotelu koná 26. května 2016 

od 9:30 do 13:00 hodin exportní fórum o aktuálních příležitostech ve Francii a Itálii. Účastníci 

dostanou praktické tipy pro obchodování s Itálií a Francií, dozvědí se, jaké jsou perspektivní obory 

pro české exportéry a budou mít možnost diskutovat o aktuální situaci na těchto dvou trzích. 

Představitelé agentury CzechTrade, ministerstev průmyslu a obchodu a zahraničních věcí budou 

informovat zástupce tuzemských firem také o možnostech podpory při podnikání v obou zemích. 

Inspiraci mohou podnikatelé najít i v příběhu úspěšně exportující firmy. Akci zahájí pan Martin 

Hyský, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. O své 

zkušenosti se s účastníky exportního fóra podělí ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade 

v Miláně Ivana Třosková, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži Iveta Miškovská či 

exportní konzultant agentury Marek Jentschke. Ministerstva zastupuje Karel Zděnovec z odboru 

zahraničně-ekonomických politik MPO a Marek Toman z odboru států jižní a jihovýchodní Evropy 

MZV. Kromě nich vystoupí na akci také ředitel regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský 

kraj Patrik Reichl a zástupci úspěšného exportéra. 

 

Spolupráce s Moskvou jako s jedním z nejbohatších regionů Evropy pokračuje – 30. května – 

1. června 2016 

Ve dnech 30. května – 1. června 2016 se v Moskvě uskuteční v pořadí osmé zasedání Společné 

pracovní skupiny pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Vládou Moskvy. Delegaci MPO ČR bude na cestě 

doprovázet zástupce MŠMT, spolu se zástupcem projektu Academy learning a také generální 

ředitel Dopravního podniku Praha, pan Jaroslav Ďuriš. Právě s Dopravním podnikem Praha 

navázala aktivní komunikaci Vláda Moskvy při minulém zasedání, které se uskutečnilo v Praze. 

MPO ČR zprostředkovalo mezi těmito subjekty kontakty a delegaci Vlády Moskvy zajistilo při jejich 

návštěvě prohlídku opravárenských kapacit DPP v Hostivaři. 

 

 

mailto:sizlingova@komora.cz
http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa/italie/
http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa/italie/
http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa/francie/
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Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) a region V4: Co přinese mojí firmě? – 

6. června 2016 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci českého předsednictví ve Visegrádské skupině ve 

spolupráci s Evropskou komisí, vládou USA a dalšími partnery si Vás dovoluje pozvat na konferenci 

s workshopy, která se koná 6. června v prostorách ministerstva. Hlavním cílem je diskutovat o 

přínosech dohody TTIP zejména pro malé a střední podniky. Tématy panelů bude například 

odstranění cel, regulatorika, služby, veřejné zakázky, usnadnění obchodu nebo možnosti zapojení 

do globálních hodnotových řetězů. Na akci budou představeny existující nástroje pro podporu 

malých a středních podniků v rámci transatlantického obchodu. Vyčleněn bude prostor pro 

individuální konzultace založené na osvědčených zkušenostech s inkubátory, akcelerátory a 

dalšími aktivitami pro podporu obchodu. Akce propojí iniciativy soukromého i veřejného sektoru 

v rámci celého regionu. Konference bude jedinečnou příležitostí setkat se s experty, kteří se podílí 

na vyjednávání kapitoly TTIP k malým a středním podnikům. Pozvání přijali odborníci z Evropské 

komise (DG GROW a DG TRADE) a z americké administrativy (Department of Commerce, State 

Department, USTR, Small Business Administration a další). 

Praktické informace: 

- Datum: 6. června 2016 

- Místo: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 

- Jednacím jazykem konference bude angličtina. 

Registrace na konferenci jsou otevřeny do 25. května. K registraci využijte, prosím, tohoto 

formuláře. V případě dalších dotazů nás kontaktujte na adrese ttip@mpo.cz. 

 

Týden Francie – 8. do 16. června 2016 

Francie je naším 4. – 5. hlavním exportním a celkově 6. obchodním partnerem, navíc 5. 

nevýznamnějším investorem, proto je pro nás velmi významnou akcí pro další rozvoj 

česko-francouzských vztahů již třetí ročník „Týdnu Francie“. Ten se bude v Praze konat od 8. do 

16. června 2016 a bude mít poněkud koncentrovanější podobu než v roce předešlém. Letos bude 

mít mj. významnou ekonomickou dimenzi, protože Francouzsko-česká obchodní komora slaví 20. 

výročí svého vzniku. Francouzsko-české ekonomické fórum tak umožní francouzským 

ekonomickým subjektům být ještě více zastoupeny v České republice, českým subjektům pak 

objevit možnosti, jež se jim nabízejí ve Francii. V době, kdy Francie předsedá COP21, chce být 

Týden Francie také zeleným týdnem a proto konference zasvěcená smart cities umožní setkání 

zástupců místních samospráv a francouzských a českých podniků, kteří tak budou mít příležitost 

si vyměnit zkušenosti ohledně klimatických změn a hledání řešení. Široké veřejnosti bude určena 

řada akcí, mj. budou výjimečně 12. června otevřeny prostory Buquoyského paláce, kde vás v jeho 

zahradě přivítá francouzský trh. Od 10. června se pak veřejnosti otevřenou také dveře 

Francouzského institutu v Praze, který bude v barvách Eura 2016, jež se koná ve Francii. 

 

Španělsko-české obchodní fórum přinese řadu příležitostí pro naše firmy – 21. a 22. června 2016 

Ve dnech 21. a 22. června 2016 proběhne v Praze španělsko-české fórum, kterého se zúčastní 

zhruba 25 firem z Iberského poloostrova s nabídkou aktuální obchodní a investiční spolupráce pro 

naše firmy. Českou účast pro setkání B2B zajišťuje SPČR. 

 

http://goo.gl/forms/1krhVrI4ug
http://goo.gl/forms/1krhVrI4ug
mailto:ttip@mpo.cz
http://www.spcr.cz/
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Agentura CzechTrade zaznamenává zvýšený zájem o své služby a letos spustí tři interní projekty 

na podporu malých a středních firem na zahraničních trzích pro období 2016–2018. 

Od června se české firmy mohou začít hlásit do interních projektů NOVUMM a NOVUMM KET v 

rámci OP PIK. V programu NOVUMM CzechTrade počítá s podporou účasti malých a středních 

českých firem na stovce zahraničních veletrhů. Podniky, které se projektu zúčastní, mohou získat 

podporu v hodnotě až 80 000 Kč. Projekt NOVUMM KET se zaměřuje na firmy z oblasti tzv. key 

enabling technologies, kam spadají mikro a nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, 

průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. Firmy z těchto 

oborů mohou získat podporu až 90 000 Kč na účast na padesáti zahraničních veletrzích. V obou 

případech se bude agentura CzechTrade výrazně zaměřovat i na mimoevropské trhy. 

 

CzechTrade bude nadále podporovat průmyslový design a spouští projekt Design pro 

konkurenceschopnost, do kterého se malé a střední firmy budou mít možnost opět hlásit od 

června. Získají tak podporu v hodnotě 50 000 Kč na spolupráci s designérem a 130 000 Kč na 

individuální prezentaci na zahraničním designovém veletrhu. 

 

S cílem motivovat české firmy k vývozu do zahraničí je pro firmy připraven interní program Šance 

pro úspěšný export. Úspěšný exportér, který splní dané podmínky a bude souhlasit s medializací 

svého úspěchu, získá od agentury CzechTrade další službu zdarma. 

 

Rumunsko a Bulharsko jsou pro naše exportéry nadále zajímavé 

21. dubna 2016 proběhlo v hotelu IBS v Ústí nad Labem exportní fórum zaměřené na aktuální 

exportní příležitosti pro podnikatele v Rumunsku a v Bulharsku. Semináře se zúčastnilo téměř 20 

firem z regionu a v rámci programu vystoupila s příspěvky věnovanými Rumunsku a Bulharsku 

řada hostů ze státní i soukromé sféry. Ti prezentovali své zkušenosti s prací či podnikáním v těchto 

dvou zemích a podělili se s dalšími účastníky o svůj náhled na perspektivní obory pro naše vývozce 

nebo upozornili na možná rizika. Mezi hlavní témata konference patřila především aktuální 

situace na rumunském a bulharském trhu (ekonomická a politická situace, zahraniční obchod 

četně výměny s ČR, investiční klima), perspektivní obory a zajímavé projekty pro české exportéry 

do těchto dvou zemí. Dále se probíraly doporučené kroky při vstupu na rumunský a bulharský trh, 

právní aspekty podnikání v obou zemích a konkrétní zkušenosti z působení českých firem 

v teritoriu. Diskutovalo se též o aktuální nabídce služeb státu exportérům a možnostech další 

podpory českých firem při podnikání. V závěru proběhly individuální konzultace firem se zástupci 

CzechTrade a MPO. 
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Vývozcům poradí náměstek ministra Vladimír Bärtl 

Informace k podpoře exportu, obchodní politice a vztahům se zahraničními partnery. Praktické 

rady k možnostem českých firem účastnit se podnikatelských misí a zahraničních veletrhů. To vše 

nabídnou zájemcům konzultace s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem, 

které proběhnou v pražském sídle agentury CzechTrade. První z nich se koná v úterý 17. května 

2016. Konzultace budou zaměřeny na všechny aktivity Sekce zahraničního obchodu, v jejichž 

rámci poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR exportérům své služby. Vývozci se mohou 

Vladimíra Bärtla ptát rovněž na otázky související s vnitřním trhem EU, dohodou o volném 

obchodu mezi USA a Evropskou unií (TTIP), projekty ekonomické migrace i na další témata. 

Zájemci z řad firem, asociací, případně aliancí, mohou registrovat své dotazy a termíny konzultací 

e-mailem kcexport@businessinfo.cz. Termíny dalších konzultací s náměstkem Bärtlem jsou také 

28. června 2016 (14:00 – 16:00hod.) a 7. září 2016 (14:00 – 16:00hod.). 

 
 

Česko-rakouská hospodářská spolupráce 

Ve dnech 11. – 12. dubna 2016 navštívil Prahu rakouský spolkový prezident Heinz Fischer. Svou 

návštěvu ČR využil k podpoře dalšího rozvoje hospodářských a obchodních vztahů mezi ČR a 

Rakouskem. Na návštěvě ho proto doprovázel prezident Hospodářské komory Rakouska 

Christoph Leitl, který se sešel s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem. S prezidentem 

Fischerem dorazila rovněž početná podnikatelská delegace. Pro rakouskou delegaci, stejně jako 

pro vedoucí představitele poboček rakouských společností v ČR, bylo uspořádáno Česko – 

rakouské hospodářské fórum, na kterém vystoupil pan ministr Mládek a které se týkalo výsledků 

českého hospodářství v roce 2015 a výhledů pro rok letošní. 

 

Podnikatelská mise do Uljanovské oblasti 

Ministr průmyslu a obchodu vedl 21. dubna 2016 podnikatelskou misi do Uljanovské oblasti Ruské 

federace. Podrobnosti naleznete zde. 

 

Posilujeme česko-arménské vztahy 

Ve dnech 25. – 26. dubna 2016 se v Praze konalo druhé zasedání Česko – arménské mezivládní 

komise pro hospodářskou spolupráci. Podrobněji na našem webu. 

 

Odstraňování překážek na vnitřním trhu EU: Aktuální průzkumy 

Směrnice o službách na vnitřním trhu 2006/123/ES usiluje o odstranění stávajících bariér a 

usnadnění volného pohybu služeb v rámci vnitřního trhu EU, jak v oblasti trvalého usazení, tak 

dočasného přeshraničního poskytování služeb. Směrnice však dosud nebyla všemi členskými státy 

plně implementována, a proto se podnikatelé a občané EU i nadále potýkají s velkým množstvím 

překážek, které jim komplikují pohyb na vnitřním trhu. V současné době probíhá několik iniciativ, 

které si kladou za cíl shromáždit co nejvíce informací o překážkách vnitřního trhu a později 

posloužit jako podklad při rozhodování jak Evropské komise, tak české vlády o dalších opatřeních 

na vnitřním i domácím trhu. Podnikatelé i občané mohou aktuálně vyjádřit svůj názor 

prostřednictvím veřejné konzultace zaměřené na pas pro poskytovatele služeb, regulatorní 

překážky a požadavky na pojištění v oblasti klíčových služeb pro podniky (tzv. business services) a 

stavebních služeb, nebo se mohou zapojit do průzkumu k přeshraničnímu poskytování služeb v 

mailto:kcexport@businessinfo.cz
http://www.mpo.cz/dokument172681.html
http://www.mpo.cz/dokument173263.html
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EU. Pas pro poskytovatele služeb má v budoucnu pomoci snížit regulatorní a administrativní zátěž 

poskytovatelů služeb a tím také posílit přeshraniční podnikání v rámci EU. Do konzultace je možné 

se zapojit pomocí online dotazníku nejpozději do 26. června 2016. V souvislosti s tímto bychom 

také rádi upozornili na související konzultaci v odvětví stavebnictví, která potrvá do 20. června 

2016. Paralelně k tomu probíhá také průzkum k přeshraničnímu poskytování služeb v EU, který je 

určen podnikatelům se zkušenostmi z této oblasti. Cílem průzkumu je identifikovat konkrétní 

překážky na vnitřním trhu, s nimiž se v průběhu své praxe setkali. Průzkum probíhá online 

prostřednictvím dotazníku na stránkách BusinessInfo.cz. Aby byly výsledky těchto průzkumů 

hodnověrné a skutečně pomohly odstranit překážky na vnitřním trhu, je nejvýše vhodné, aby se 

povědomí o nich co nejvíce rozšířilo a aby se jich zúčastnil co největší počet subjektů. 

 

České oficiální účasti 

Během měsíce dubna se uskutečnily tři české oficiální účasti (ČOÚ) na zahraničních veletrzích. 

Veletrh CCMT v Šanghaji se řadí mezi nejvýznamnější veletrhy strojírenství na světě se zaměřením 

na obráběcí stroje. Na české expozici o rozloze téměř 250 m2 se prezentovalo 11 českých firem 

(např. KOVOSVIT MAS, TOS Varnsdorf, ŠKODA Machine Tool). Svou návštěvou poctila český stánek 

i delegace Senátu ČR v čele s místopředsedou Senátu Zdeňkem Škromachem, místopředsedkyní 

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Veronikou Vrecionovou a senátory Pavlem 

Štohlem a Janem Velebou. 

 

Další perspektivní akcí byl veletrh Ecology of Big City v Petrohradě se zaměřením na ekologické 

technologie. Veletrh byl mezi ČOÚ letos zařazen poprvé a hned se setkal s úspěchem, neboť jsme 

si kromě řady obchodních kontraktů odvezli i ocenění za nejlepší národní expozici. 

 

Neméně zajímavý byl i veletrh Salone del Mobile v Miláně, který představuje světově 

nejprestižnější akci v oboru designu a nábytku, a kde se úspěšně prezentovaly špičkové české 

firmy. 

 

Co se týče budoucích akcí, v průběhu měsíce května se budou konat dvě české oficiální účasti na 

veletrzích, konkrétně na veletrhu zdravotnické techniky KIHE v Almaty a na veletrhu Energetika & 

Elektrotechnika v ruském Petrohradu. 

 

Energetika i obrana jsou hlavními tématy v Egyptě a Jordánsku 

Prohloubení spolupráce v tradičních sektorech i hledání obchodního potenciálu v nových 

odvětvích. Tak by se dal stručně shrnout záměr cesty ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka 

do Egypta a Jordánska, která se uskutečnila v posledním dubnovém týdnu. Návštěvu ministra 

Mládka doprovázela 28 členná podnikatelská mise složená ze zástupců českých firem, České 

exportní banky a pojišťovny EGAP. V obou zemích mohou české firmy navazovat na dlouhou 

tradici vzájemných vztahů a dobrý zvuk, jež české výrobky v těchto destinacích mají. Diplomatické 

styky mezi Československem a Egyptem sahají až do dvacátých let minulého století, vztahy 

s Jordánskem jsou přibližně o čtyři desítky let mladší. Obchod s Egyptem se podnikatelům z obou 

zemí daří nebývale dobře rozvíjet. Vždyť se celkový objem mezi léty 2011 a 2015 skoro 

zdvojnásobil, a to z 273 mil. USD na 447 mil. USD. Pokud bude růst pokračovat stejným tempem, 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8796&lang=en&title=Consultation-on-proposal-to-introduce-a-Services-Passport-and-address-regulatory-barriers-in-the-construction-and-business-services-sectors
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8725
http://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/pruzkumy/321
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mohla by být za několik let překonána hranice jedné miliardy dolarů, hodnotili vývoj vzájemného 

obchodu ministři obchodu obou zemí. 

 

„Mnoho českých firem vidí Egypt jako možnost vrátit se na starý zájmový trh, k čemuž využívá 

starší i nové příležitosti, mezi něž patří například obnova devíti elektráren postavených 

československými firmami i tzv. re-engineering, tedy oprava strojů a zařízení dodaných z jiných 

zemí, jež však už nejsou schopny taková zařízení dodat,“ uvedl ministr Mládek. 

 

Při této příležitosti se uskutečnilo 1. zasedání Česko – egyptského společného hospodářského 

výboru, které pokrývalo široký okruh otázek vzájemných hospodářských vztahů, zejména 

součinnost při rozvoji obchodu a podpoře investic a projednání námětů na další rozvoj spolupráce 

v jednotlivých oborech energetiky, průmyslu, dopravní infrastruktury, vodního hospodářství a 

ochrany životního prostředí. Závěrečný dokument z tohoto zasedání podepsal ministr Jan Mládek 

se svým egyptským rezortním partnerem, ministrem obchodu a průmyslu T. Kabilem. Návazně 

bylo podepsáno i Memorandum o porozumění (MoU) v oblasti podpory investic mezi ČEB a 

egyptskou investiční agenturou GAFI (General Authority for Investment and Free Zones). 

 

Rovněž v Jordánsku byla jedním z hlavních témat spolupráce v oblasti energetiky, včetně možností 

spolupráce při mírovém využití jaderné energie. Další směry možných aktivit českých firem 

zahrnují rozvoj dopravní infrastruktury, farmaceutický průmysl a obranný průmysl. Pokud jde o 

současnou spolupráci, oceněny byly zejména první dodávky specializovaných podvozků firmy 

Tatra Trucks. Předmětem jednání ministra Jana Mládka s jordánskou ministryní průmyslu, 

obchodu a zásobování M. Aliovou byl rovněž vzájemný zájem na sjednání dohody o hospodářské 

spolupráci a ustavení smíšené komise, která by projednávala další záměry na rozvoj obchodní a 

hospodářské spolupráce mezi ČR a Jordánskem. 
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