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Vážení čtenáři, 

 

polské Ministerstvo pro ekonomický rozvoj zorganizovalo spolu s Evropskou komisí na pátek 3. 

června tradiční konferenci v rámci Single Market Forum, jehož hlavním tématem letos byla 

Strategie pro vnitřní trh a Strategie pro jednotný digitální trh. Polský vicepremiér Morawiecki 

zdůraznil, že nová protekcionistická opatření některých starých členských států jsou krátkozraká 

a podkopávají celou evropskou ekonomiku. Shodli jsme se, že kolaborativní ekonomika má značný 

prorůstový a inovační potenciál a může existovat vedle tradičního byznysu. 

 

K tématu kolaborativní ekonomiky proto návazně MPO zorganizovalo konferenci, která se 

uskutečnila v úterý 14. června, zahájili ji ministr Jan Mládek a náměstek Vladimír Bärtl, a které se 

zúčastnili také zástupci nových i tradičních obchodních modelů. MPO má zájem se na tomto 

procesu významnou měrou podílet. 

 

V tomto čísle zpravodaje se dále dočtete o dohodách TTIP a CETA, o aktuálním dění v oblasti 

evropských ochranných opatření, doporučeních, která obdržela Česká republika od OECD, nebo 

mnoha šancích na zahraničních trzích, které jsme českým exportérům připravili. 

 

 
Jan Havlík 

Ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu 

 
 

České firmy se ucházejí o šance v Mexiku 

Dne 13. června proběhl seminář obchodní a investiční příležitosti mexického státu Jalisco, který 

uspořádalo MPO a velvyslanectví Mexika v Praze. Návštěva se uskutečnila v návaznosti na jednání 

ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka s ministrem Palaciosem v rámci pracovní návštěvy 

ministra Mládka v Mexiku v loňském roce. Zúčastnilo se na 50 zástupců firem a institucí. Hlavním 

bodem programu semináře však byla prezentace ministra Palaciose, který představil stát Jalisco. 

Po skončení následovaly individuální konzultace firem s delegací státu Jalisco. Více se dočtete na 

našem webu. 

 

http://www.mpo.cz/dokument176495.html
http://www.mpo.cz/dokument176495.html
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TTIP a region V4: Co přinese mojí firmě? 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí, vládou USA a dalšími partnery 

pořádalo v pondělí 6. června konferenci zaměřenou na transatlantické obchodní vztahy a 

problematiku malých a středních podniků. Akce se konala v rámci českého předsednictví ve 

Visegrádské skupině a zúčastnili se jí zástupci desítek firem, experti z řad státní správy či 

specializovaných agentur a hlavní vyjednavači kapitoly TTIP věnované malým a středním 

podnikům. Panely se zaměřily na témata, která malé a střední podniky zajímají nejvíce, mimo jiné 

na odstranění cel, regulatoriku, služby, veřejné zakázky či usnadnění obchodu. Celá zpráva. 

 

MPO pomáhá podnikatelům objevovat Kanadu 

Ve dnech 30. května až 5. června se náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl 

zúčastnil mise předsedy senátu Milana Štěcha do Kanady. Na zahraniční misi předsedu Senátu 

doprovázela podnikatelská delegace patnácti firem organizovaná Hospodářskou komorou. V 

rámci pracovní cesty představil náměstek Bärtl na obchodních fórech a seminářích v Ottawě, 

Montrealu, Calgary a Torontu obchodní a investiční prostředí v České republice a výhody, které 

přinese uzavření dohody CETA mezi Kanadou a EU. O této dohodě jednal také předseda senátu 

Štěch s kanadskou ministryní obchodu Chrystií Freeland. Více zde a také zde. 

 

Kanada – Česká republika: Nové obchodní příležitosti 

Ve středu 29. června 2016 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskuteční speciální seminář 

Kanada – Česká republika: „Nové obchodní příležitosti“, který se koná pod záštitou předsedy 

Senátu Milana Štěcha a organizuje jej Hospodářská komora ČR a Velvyslanectví Kanady v ČR ve 

spolupráci s MPO a MZV. Seminář se zaměří jak na vzájemné česko-kanadské vztahy, tak na 

obchodní dohodu CETA a seznámí účastníky s obchodními příležitostmi pro české firmy v Kanadě. 

Akce na webu Hospodářské komory. 

 

Čtvrté kolo česko-izraelské spolupráce 

Členové české vlády se v neděli 22. května sešli k mezivládním konzultacím se členy vlády Státu 

Izrael v Jeruzalémě. K pravidelným mezivládním konzultacím se vláda ČR schází také s vládami 

Slovenska a Polska. Ministr Jan Mládek, který se konzultací rovněž účastnil, vedl bilaterální jednání 

s ministrem národní infrastruktury, energetiky a vodních zdrojů Y. Steinitzem a vrchním ředitelem 

Ministerstva hospodářství a průmyslu A. Langem o možnostech zapojení českých firem do 

projektů izraelské strany. Českou delegaci doprovodila podnikatelská mise koordinovaná Svazem 

průmyslu a dopravy ČR a Česko-izraelskou obchodní komorou. Ministr Mládek s ministrem financí 

Y. Cohenem následně zahájili česko-izraelské obchodní fórum. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpo.cz/dokument175846.html
http://www.mpo.cz/dokument175815.html
http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=15.6.2016&O=10&id=2118&from=M
http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/kalendar-akci/aid_4216/seminar-canada-czech-republic-new-business-opportunities.aspx
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Konzultace s náměstkem ministra Vladimírem Bärtlem 

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

16:00hod.). 

 

Česko-mongolská Aid for Trade spolupráce 

Dne 6. června 2016 přijal Martin Šperl, ředitel odboru řízení exportní strategie a služeb MPO 

delegaci z Národního centra pro silniční dopravu Mongolska, kterou vedl p. Batbaatar Davaanyam, 

zástupce ředitele. Jednalo se o setkání v rámci realizační fáze projektu zahraniční rozvojové 

spolupráce ČR (ZRS) programu Aid for Trade s názvem „Zlepšení situace a regulatorního rámce 

silniční dopravy“. Českým realizátorem je firma ARGO BOHEMIA, s.r.o., kterou zde zastupoval Ing. 

J. Kratochvíl, jednatel společnosti. Skupina mongolských expertů přicestovala s cílem ověřit 

možnosti vzájemné hospodářské spolupráce. Ředitel Šperl v průběhu návštěvy tlumočil zájem o 

další rozpracování výsledků projektu, jakož i o pokračování vzájemné spolupráce v budoucnu i na 

komerční bázi. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

mailto:kcexport@businessinfo.cz
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Aktuální dění v ochranných opatřeních obchodu 

EU vs. 3. země: 

 11. 5. 2016 – zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingového opatření na 

dovozy melaminu z Číny 

 12. 5. 2016 – prodloužení antidumpingových opatření na dovozy některých mechanismů 

kroužkových pořadačů z Číny (+obcházení Laos a Vietnam) 

 13. 5. 2016 – zahájeno antisubvenční šetření na dovozy některých za tepla válcovaných 

výrobků ze železa nebo oceli z Číny 

 13. 5. 2016 – zahájen přezkum před pozbytím platnosti antidumpingových a vyrovnávacích 

opatření na dovozy některého papíru z Číny 

 15. 5. 2016 – ukončena platnost antidumpingových opatření na dovozy zeolitu z Číny 

 19. 5. 2016 – oznámeno nadcházející ukončení platnosti antidumpingových opatření na 

dovozy ocelových tyčí a kabelů z Číny, Ukrajiny, Maroka, Moldavska a Koreje. 

 2. 6. 2016 zahájeno šetření proti obcházení platných antidumpingových opatření na dovozy 

některé hliníkové fólie z Číny prostřednictvím mírně modifikovaného výrobku a zavedena 

celní evidence těchto dovozů 

(Aktuální stav zde.) 

 

3. země vs. EU: 

 11. 5. 2016 uloženo prozatímní antidumpingové opatření na dovozy PET mj. z EU do Maroka 

 12. 5. 2016 zahájeno antidumpingové šetření na dovozy chlorečnanu sodného mj. z EU do 

Indie 

 18. 5. 2016 zahájeno antidumpingové šetření na dovozy keramických obkladaček ze Španělska 

do Maroka 

 10. 5. 2016 prodlouženo safeguardové opatření na dovozy některých za tepla válcovaných 

ocelových plochých výrobků 

 25. 5. 2016 zahájeno safeguardové šetření na dovozy betonářské oceli do Malajsie 

 25. 5. 2016 zahájeno safeguardové šetření na dovozy ocelových drátů do Malajsie 

 1. 6. 2016 zahájeno antidumpingové šetření na dovozy styren butadienového kaučuku mj. z 

EU do Indie 

(Další podrobnosti ZDE – pozn.: databáze ne vždy odpovídá aktuálnímu stavu) 

 
 

Jak nás hodnotí OECD 

Hospodářský přehled ČR 2016 (v českém jazyce na stránkách OECD) představil dne 6. června 2016 

v Praze generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angel Gurría. 

Generální tajemník potvrdil dobrý stav ekonomiky ČR, 2015 zaznamenala růst HDP ve výši 4,3 % 

a v roce 2016 se očekává 2,4 % růst. Dále ocenil stabilní finanční systém ČR, nízké zadlužení a 

nízkou nezaměstnanost a ve srovnání s ostatními zeměmi OECD také velmi příznivý index 

nerovností a riziko chudoby. Vedle hlavních makroekonomických doporučení jako je potřeba 

provést reformu penzijního systému a ukončení kurzového závazku s ustupující hrozbou deflace, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0511(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0703&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0513(05)&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0513(03)&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0513(04)&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0513(02)&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0519(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.144.01.0035.01.CES&toc=OJ:L:2016:144:TOC
http://www.mpo.cz/dokument167176.html
http://trade.ec.europa.eu/actions-against-eu-exporters/cases/
http://www.oecd.org/czech/economic-survey-czech-republic.htm
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se Hospodářský přehled 2016 zaměřuje na témata efektivity veřejné správy a na podporu 

produktivity. V oblasti zvyšování efektivity veřejného sektoru, by ČR měla zacílit zejména na 

zadávání a kontrolu veřejných zakázek, lepší koordinaci mezi úřady při výběru investičních 

projektů, dostatečné vyhodnocování výsledků jednotlivých národních politik a řešení problému 

fragmentovaného systému územní samosprávy. Pro posílení růstu produktivity, OECD doporučuje 

ČR posílit konkurenci na domácích trzích, zvýšit mobilitu, zrychlit proces insolvenčního řízení a 

zlepšit řízení podniků. Dále je třeba podpořit rozvoj malých a středních podniků zejména 

usnadněním přístupu k financování a lépe zacílit vládní podporu domácího výzkumu a vývoje. 

 

Ministerské zasedání Rady OECD 2016 

Ve dnech 1. a 2. června 2016 se v Paříži uskutečnilo zasedání Rady OECD na úrovni ministrů. 

Jednání proběhlo pod předsednictvím Chile a místopředsednictvím Finska, Japonska a Maďarska. 

Českou republiku zastupoval náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný. Na 

programu byl tradičně v úvodu zařazen Hospodářský výhled zemí OECD, který se zabýval 

problematikou nízkého růstu a rostoucích nerovností a doporučeními strukturálních reforem a 

dále se věnoval hrozbám Brexitu. Následně generální tajemník A. Gurría představil své Strategické 

orientace v OECD. Hlavním tématem letošního zasedání bylo posilování produktivity pro inkluzivní 

růst. Další diskuse se věnovala otázce naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. Poslední 

bod jednání byl zaměřen na téma obchodu a investic. Delegace se shodly s ohledem na stagnaci 

v multilaterálních jednáních na další podpoře vícestranných, regionálních a bilaterálních 

obchodních dohod, podpořily usnadňování toků přeshraničních investic, hlubší zapojení malých a 

středních podniků do mezinárodního obchodu, podporu inkluze doprovodnými politikami včetně 

posílení odpovědného chování podniků. Delegace také ocenily analytickou práci OECD v oblasti 

mezinárodního obchodu (TiVA, TFIs, STRI). V průběhu zasedání byla podepsána Dohoda o 

přistoupení Lotyšska k OECD a slavnostně byl zahájen nový regionální program OECD pro 

Latinskou Ameriku a Karibik. Závěrem účastníci přijali ministerské prohlášení a deklaraci k posílení 

produktivity pro inkluzivní růst. Podrobnosti k události a výsledné dokumenty lze nalézt na 

stránkách OECD. 

 

WTO – zasedání Rady pro TRIPS (obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví) 

Ve dnech 7. a 8. června se uskutečnilo v Ženevě zasedání Rady pro TRIPS v tradičním formátu. 

Nový předseda – tanzanský velvyslanec Modest Jonathan Nero – se snažil vnést do debaty svěží 

vítr; kromě formálního jednání tak proběhla mezi delegacemi i výměna názorů v neformálním 

duchu. Debatovalo se o tradičních tématech, jako je role duševního vlastnictví ve vztahu 

k biodiverzitě nebo otázka uplatňování nezaviněných a situačních stížností v rámci Dohody TRIPS. 

Některé delegace vč. EU hovořili rovněž o pozitivním přínosu práv k duševnímu vlastnictví ve 

vztahu k podpoře inovací do udržitelných zdrojů a nízko emisních technologií, Kanada informovala 

o systému ochrany spotřebitelů v případě nevědomého nákupu padělků na internetu (tzv. projekt 

„Chargeback“). Další zasedání Rady pro TRIPS je naplánováno na 8. a 9. listopadu 2016. 

 

 

 

 

https://www.oecd.org/mcm/
https://www.oecd.org/mcm/
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České oficiální účasti na mezinárodních výstavách a veletrzích 

Od posledního vydání Zpravodaje se uskutečnily 4 české oficiální účasti na zahraničních výstavách 

a veletrzích. 

- V květnu se v ruském Petrohradě konal veletrh Energetika a Elektrotechnika. 

Česká oficiální účast s podporou MPO zde byla oceněna dopisem generálního 

ředitele veletržní správy v Petrohradu, a to jak po technické, tak organizační 

stránce. 

- Začátkem června se ČR úspěšně prezentovala na mezinárodním veletrhu BIO 

International Convention v San Francisku (USA). Tato akce, zaměřená na 

biotechnologie, patří k největším akcím oboru v celosvětovém měřítku, přitahuje 

největší jména v oboru, nabízí příležitosti k novým obchodním kontaktům, a 

poskytuje vhled a inspiraci na hlavní trendy ovlivňující odvětví. 

- Dále se v červnu konala česká oficiální účast na 7. ročníku mezinárodního 

odborného veletrhu pro logistiku, telematiku a dopravu Transport Logistic China v 

Šanghaji a další česká oficiální účast na veletrhu EUROSATORY, který patří mezi 

špičku veletrhů v oboru pozemní a vzdušné obranné a bezpečnostní techniky na 

světě. 

- V červenci se čeští vystavovatelé představí v rámci oficiální účasti na leteckém 

veletrhu Farnborough International Airshow, který je jednou z nejvýznamnějších 

událostí v oboru leteckého průmyslu. MPO tuto účast připravuje společně s 

Asociací leteckých výrobců ČR a Svazem českého leteckého průmyslu. 

- Srpen bude ve znamení olympiády. V rámci podpory exportérů na trzích Brazílie a 

Latinské Ameriky připravuje MPO prezentaci českého průmyslu v Českém domě 

na olympijských hrách v Riu v termínu 5. - 21. 8. 2016. Expozice MPO představí 

špičkové zástupce jednotlivých oborů s cílem zvýšit povědomí o kvalitě a 

rozmanitosti českého průmyslu. Český dům v Riu zároveň bude sloužit jako 

meeting point pro setkání českých podnikatelů a jejich obchodních partnerů. 

 

Mezinárodní business fórum a Memorandum o spolupráci s Litevskými železnicemi 

23. května se v prostorách pražského hotelu InterContinental uskutečnilo mezinárodní business 

fórum „Litevská dopravní řešení pro české podnikatele“, které bylo určeno průmyslovým, 

dopravním a logistickým podnikům v České republice. Za českou stranu fórum oficiálně zahájil 

ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Po úvodních slovech litevského ministerského předsedy 

a českého ministra průmyslu a obchodu došlo k slavnostnímu podpisu Memoranda o spolupráci 

mezi ČD Cargo a Litevskými železnicemi. Cílem je zejména propojit trhy EU, Blízkého Východu a 

SNS. Na mezinárodním fóru byly prezentovány litevskými a českými podnikateli příklady best 

practice ve spolupráci s největšími železničními společnostmi a logistickými firmami v Evropské 

unii, působícími v oblasti moderní logistiky a multimodálních řešení. Možnosti ČD Cargo, a.s. 

prezentoval předseda představenstva ČD Cargo, a.s. Ivan Bednárik. 

 

Perspektivní obory ve Francii a Itálii 
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26. května 2016 proběhlo v hotelu EA Business hotelu v Jihlavě „Exportní fórum zaměřené na 

aktuální exportní příležitosti pro podnikatele ve Francii a Itálii“. Semináře se zúčastnilo přes 30 

firem z regionu a okolí a v rámci programu vystoupila s příspěvky věnovanými Francii a Itálii řada 

vystupujících ze státní i soukromé sféry. Cílem bylo předat přítomným firmám zkušenosti s prací 

či podnikáním v těchto dvou zemích, podělit se o svůj náhled na silné stránky, resp. rizika a 

v neposlední řadě prezentovat aktuální perspektivní obory a možnosti pro naše vývozce. Účastníci 

se měli možnost seznámit s doporučenými kroky při vstupu na tyto dva trhy, se specifickými 

aspekty a kulturními a jazykovými odlišnostmi podnikání v regionech a dále s konkrétními 

zkušenostmi (svědectvími) z působení českých firem v těchto teritoriích. Diskutovalo se též o 

aktuální širší nabídce služeb státu (včetně MPO a CzechTrade) exportérům, investorům a všem, 

kteří podnikají v tuzemsku nebo chtějí expandovat do zahraničí. V závěru proběhly individuální 

konzultace firem se zástupci CzechTrade a MPO. 

 

Podnikatelská mise do Běloruska pod vedením ministra 

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek v květnu uskutečnil dvoudenní pracovní cestu do 

Běloruska, aby podpořil české firmy a české ekonomické zájmy v Minsku a Gomelském regionu 

této země. Na zahraniční misi ho doprovázel náměstek MPO pro stavebnictví Jiří Koliba 

a čtyřicetičlenná delegace českých podnikatelů. V Minsku se ministr zúčastnil 8. zasedání česko-

běloruské mezivládní komise a zahájil jednání česko-běloruského podnikatelského fóra. Kromě 

podpory českých podnikatelů při setkání s jejich obchodními partnery z Běloruska využil ministr 

Mládek i příležitosti, aby během své cesty pohovořil s poradcem prezidenta Běloruska Kirillem 

Rudym, ministrem zahraničních věcí Vladimirem Makejem, náměstkem ministra průmyslu 

Dmitrijem Korčikem a guvernérem Národní banky Běloruska Pavlem Kallaurem. V Gomelu se 

zúčastnil zasedání XIII. Gomelského ekonomického fóra a jednal s místopředsedou vlády 

Vladimirem Semaško a gubernátorem oblasti Vladimirem Dvornikem. Pracovní cesta tak skutečně 

naplnila ambici konkrétního a cíleného působení na vytipované průmyslové sektory a napomohla 

českým podnikatelským subjektům otevřít dveře na trh perspektivních regionů. 

 

Společná pracovní skupina mezi MPO ČR a Vládou Moskvy 

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

pracovní skupiny pro ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi 

Ministerstvem průmyslu a obchodu a Vládou Moskvy. V rámci zasedání se uskutečnila na půdě 

Moskevské obchodně-průmyslové komory business konference „Moskva: Město pro business“, 

kde se prezentovalo několik českých firem, které si následně vyměnily kontakty s potencionálními 

ruskými partnery. Ti mj. projevili zájem o další spolupráci v různých oblastech. Více o zasedání 

naleznete v  reportu. 

 

Náměstek ministra Vladimír Bärtl se zúčastnil návštěvy prezidenta ČR Miloše Zemana v Arménii 

a Makedonii 

Ve dnech 7. až 10. června 2016 se náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl zúčastnil 

státní návštěvy prezidenta ČR Miloše Zemana v Arménii a Makedonii. V obou zemích se setkal se 

svými protějšky a spolupředsedy mezivládních orgánů a vystoupil na podnikatelských seminářích 

organizovaných Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s Komorou pro hospodářské styky se 

http://www.mpo.cz/dokument176227.html


Stránka 8 z 11 

zeměmi SNS. Podpořil tak zájmy cca 15 českých firem, které se zúčastnily doprovodné 

podnikatelské mise. Více informací naleznete na našem webu. 

 

Francouzsko-české ekonomické fórum 

Dne 8. června proběhlo ve velkém sále MPO Na Františku, za účasti zástupců téměř 100 firem 

a dalších 30 představitelů z řad svazů, asociací, ministerstev a dalších partnerů z obou zemí, 

Francouzsko-české ekonomické fórum, konané při příležitosti 20. výročí Francouzsko-české 

obchodní komory v ČR. Hlavním průřezovým tématem byla spolupráce obou zemí v oblasti 

průmyslu, inovací a investic. Náměstek MPO Jiří Koliba mj. připomněl, že Francie je náš tradiční, 

privilegovaný obchodní a investiční partner, ke kterému máme velmi blízko i kulturně. Znamená 

pro nás 4. – 5. největšího exportního a celkově 6. obchodního partnera. Následně velvyslanec 

Jean-Pierre Asvazadourian uvedl, že francouzští investoři u nás patří k těm, kteří větší část svého 

zisku reinvestují v ČR. Navíc se jedná povětšinou o technologie s vysokou přidanou hodnotou. 

Většina z 500 francouzských firem působících v ČR (a zaměstnávajících cca. 100.000 pracovníků, 

nejvíce v průmyslu – 73 %) udává, že je pro ně ČR zajímavá hlavně z důvodů kvality pracovní síly a 

místních dodavatelů, politické stability a též ceny pracovní síly, která ale začíná být postupně 

z pohledu nákladů méně atraktivní než v minulosti. Až 41 % z nich trápí nedostatek pracovníků 

v oblasti operátorů i středního managementu, s čímž souvisí čím dál vyšší platové nároky. 

Nespokojenost panuje i s pomalým tempem rozvoje infrastruktury ČR, zejména dopravní. Co se 

týče důvěry v růst vlastních tržeb do budoucna, panuje pozitivní nálada a třetina z nich očekává 

zvýšení o více než 10 %. Takřka polovina z nich také hodlá investovat nejpozději do 3 let do 

rozšíření svých výrobních kapacit či vývoje v ČR. Převažuje u nich též názor, že hlavní je pro ně 

unijní trh, nikoliv země typu BRICS, kam je jistě třeba se pokoušet vyvážet více, ale základem 

zůstane trh EU a na jeho rozvoji budou nadále stavět. Ze zkušenosti českých firem ve Francii také 

zaznělo, že některé z nich se musely složitěji prosazovat kvůli apriorní „východní“ značce ČR, 

nicméně to dokázaly překlenout. Fórum, které pokračovalo večerní slavnostní recepcí na 

francouzské ambasádě a na němž vystoupil i pan ministr Jan Mládek, slavnostně zahájilo tradiční 

„Týden France v ČR“ (8. – 14. června 2016), v jehož rámci proběhla i konference Smart Cities (13. 

června) na pražské radnici za účasti primátorky a dalších význačných hostů, nebo 10. června 

setkání společné pracovní skupiny v energetice, v čele s náměstkyní Lenkou Kovačovskou. 

 

Zasedání Pracovní skupiny pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu Česko – polské 

mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci 

Ve dnech 8. - 9. června 2016 se v Opavě v historické budově Obchodní komory uskutečnilo 

pravidelné zasedání Pracovní skupiny pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu Česko 

– polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Zúčastnilo se ho celkem 36 představitelů 

hospodářských komor, agentur na podporu podnikání, celních úřadů a příslušných ministerstev 

obou zemí. Předmětem jednání byly obecné otázky vzájemných hospodářských a obchodních 

vztahů, problémy při jejich realizaci v příhraniční oblasti, problematika předkládání a financování 

projektů programu Interreg V-A Česká republika Polsko, nový Celní kodex Evropské unie a jeho 

aplikace v praxi a v neposlední řadě také dopravní problematika, a to jak její silniční, železniční i 

vodní dimenze. Z jednání pracovní skupiny vyplynula jako zásadní problematika pracovního trhu 

(nedostatek profesí, zaměstnávání prostřednictvím agentur práce a další aspekty) a technického 

vzdělávání. 

http://www.mpo.cz/dokument176474.html
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Ministr Mládek v Moldavsku prosazoval české projekty 

Ve dnech 9. – 10. června 2016 uskutečnil premiér Bohuslav Sobotka pracovní návštěvu Moldavska. 

Na této cestě ho doprovázel také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zástupci českých 

firem. V pátek dopoledne zahájil ministr Mládek program podnikatelské delegace a nastínil 

aktuální hospodářskou situaci v Moldavsku vč. budoucího výhledu a možnosti spolupráce v 

teritoriu. Ministr dále požádal přítomné moldavské představitele o podporu projektů českých 

firem. Odpoledne se ministr setkal se svým rezortním partnerem, ministrem hospodářství, panem 

Octavianem Calmicem. Oba ministři se vyslovili pro rozšíření hospodářské spolupráce, která dosud 

nevyčerpala potenciál, který skrývá. Loni dosáhl český vývoz do Moldavska hodnoty téměř 43 

milionů eur (1,2 miliardy Kč), dovoz přes 31 milionů eur. Mezi hlavní exportní položky patří 

automobily, strojírenské zboží a elektronika, dováží se nábytek, nápoje a potraviny. I zde využil 

ministr Mládek příležitost k podpoře některých z konkrétních projektů českých firem, které jsou 

pro nás v dané oblasti klíčové, a projektů, které by mohly v budoucnu přinést úspěch na obou 

stranách. 

 

 

 
 

Exportéři budou prezentovat své nabídky Španělsku 

Ve dnech 21. a 22. června od 8:30 – 13:30 proběhne v hotelu Mandarin v Praze španělsko-české 

fórum, kterého se zúčastní zhruba 25 firem z Iberského poloostrova s nabídkou aktuální obchodní 

a investiční spolupráce pro naše firmy. Za českou stranu vystoupí mj. náměstek ministra MPO 

Vladimír Bärtl, prezident SPČR Jaroslav Hanák, státní tajemník MDČR Stanislav Čoček nebo GŘ 

CzechInvest Karel Kučera a zástupci MŽP, SŽDC a ŘSD. Za Španěly se zúčastní velvyslanec Javier 

Calvo-Sotelo, CEO Institutu pro zahraniční obchod Španělska ICEX Francisco Javier Garzón, 

náměstkyně ředitele pro oblast podnikání a obchodu agentury COFIDES Ana Cebrián nebo vedoucí 

odboru Úřadu pro finanční podporu internacionalizace Ministerstva hospodářství a 

konkurenceschopnosti Španělska Fermin Lopez. Mezi hlavní témata fóra budou patřit prezentace 

aktuální české nabídky pro španělské firmy a investory v oblasti infrastruktury, odpadů a vody a 

celkově hlavních investičních příležitostí. Program vyvrcholí setkáními B2B. 

 

XXII. Setkání podnikatelů České republiky, Polska a Slovenska v Ostravě 

Ve středu 29. června se v Ostravě v budově Magistrátu (Prokešovo náměstí 8) uskuteční tradiční, 

v pořadí již 23. setkání podnikatelů z uvedených zemí. Mottem tohoto setkání je hospodářská 
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konference na téma „Šance a možnosti rozvoje hospodářské spolupráce v zemích V4“, která 

proběhne v době od 11:30 – 14:30 hod. Této akci, které má významná regionální měřítka, udělil 

záštitu ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Před konferencí se souběžně od 09:00 do 11:00 

hod. uskuteční tři panely na problematiku investic a inovací v praxi, problematiku pracovního trhu 

zemí V4 a problematiku Evropských fondů, společných projektů a spolupráce firem a institucí 

v rámci V4. Celou akci završí setkání všech zúčastněných v zahradách Generálního konzulátu 

Polské republiky v Ostravě. 

 

Změna pilotního projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“ 

Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci schválil v minulých dnech návrh 

Ministerstva průmyslu a obchodu na úpravu Pilotního projektu „Zvláštní postupy pro vysoce 

kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“. Tento projekt, který je realizován od listopadu 2015, má 

za cíl usnadnit příchod až 500 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny ročně na pozice, 

které není možné obsadit zaměstnanci z ČR. Aktuální znění projektu k 10. červnu 2016 zavádí 

především následující modifikace: 

1. změna nastavení úrovně minimálního výdělku, jež musí být vysoce kvalifikovanému 

zaměstnanci z Ukrajiny vyplácen po dobu výkonu závislé práce pro zaměstnavatele – nově 

zaměstnavatel v čestném prohlášení doloží, že zaměstnaný kvalifikovaný specialista bude po celou 

dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu/plat odpovídající alespoň výši příslušného 

průměrného výdělku podle podskupin zaměstnávání CZ-ISCO nebo mzdu/plat v minimální výši 

odpovídající alespoň minimální výši stanovené pro modré karty, a to i v případě žadatelů o 

zaměstnanecké karty; 

2. snížení počtu osob, jež musí zaměstnavatel zaměstnávat v období 2 let před plánovaným 

podáním žádosti na území ČR, na 3 osoby (původně 5 osob); 

3. zapojení Ministerstva zdravotnictví do projektu pro zdravotnické profese (Ministerstvo 

zdravotnictví je výlučně odpovědné za příjem a administraci žádostí zdravotnických 

zařízení/profesí o zařazení do projektu). 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je nadále zodpovědné za příjem a administraci žádostí o 

zařazení do projektu, s výjimkou žádostí podaných zdravotnickými zařízeními. Úpravy by měly 

přispět k vyšší flexibilitě při využití projektu pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Bližší 

informace k projektu naleznete na internetové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci 

Podpora podnikání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpo.cz/projektukrajina
http://www.mpo.cz/projektukrajina
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Srí Lanka – další znovuobjevený trh 

Ve dnech 9. – 12. června t. r. navštívil Českou republiku ministr zahraničních věcí Srí Lanky 

Mangala Samaraweera. Srílanská delegace vedla jednání na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, na 

Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, v Parlamentu ČR a ministr M. Samaraweera se setkal 

s několika českými podnikateli. Srí Lanka je tradičním obchodním partnerem českých výrobců, 

avšak kontakty byly téměř 30 let utlumeny v důsledku občanské války a politické krize na Srí Lance. 

Nyní se země stabilizuje a probíhá její obnova a modernizace. To nabízí mnohé příležitosti českým 

exportérům, zvláště v oblasti energetiky, vodního hospodářství, strojírenství, dopravní 

infrastruktury nebo potravinářského průmyslu. Proto je v současnosti projednávána Dohoda o 

vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem rozvojových 

strategií a mezinárodního obchodu Srí Lanky. Expertní jednání o textu dohody byly uzavřeny 

v průběhu návštěvy ministra M. Samaraweery v ČR. 
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