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Vážení čtenáři, 

 

největší událostí, budící emoce příznivců i odpůrců evropské integrace, byl v posledních týdnech 

výsledek referenda o setrvání Spojeného království v Evropské unii. Důsledky možná nebudou 

okamžité. Zatím se na Spojené království vztahují veškeré povinnosti, ale i práva plnohodnotného 

člena. Jedno je ale jisté, dřív nebo později dojde ke změně rovnováhy mezi členskými státy. 

 

Velmi výrazně se to projeví v jednáních o legislativě ovlivňující obchodní vztahy EU a obecně o 

společné obchodní politice EU. Zejména tam, kde byly členské státy rozděleny na dvě obdobně 

silné skupiny nucené hledat kompromis. Zastánci liberálního přístupu a volného obchodu ztratí 

s odchodem Spojeného království důležitou oporu. Česká republika tak přichází o klíčového 

spojence; ideově blízký stát s rozvinutým průmyslem a zaměřením na export i odstraňování 

překážek obchodu. 

 

V rámci sjednání dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království navíc bude nutné i nově 

nastavit obchodní vztahy s EU. Mohou pokračovat celní unií, nebo dohodou o volném obchodu; 

jen těžko si lze představit, že by vzájemný obchod nebyl založen na preferenčních vztazích. Plný 

přístup na vnitřní trh pro Spojené království by byl ovšem podmíněn přijetím všech čtyř svobod, 

tedy i volným pohybem osob. Vzhledem k tomu, že právě migrace v rámci EU byla častým 

argumentem příznivců Brexitu, je bohužel velmi pravděpodobné se i obchod se Spojeným 

královstvím do budoucna zkomplikuje. 

 

V tomto čísle se dále dočtete také o právě zahájeném Farnborough Airshow, česko-kanadských 

obchodních příležitostech, a ujít si rozhodně nenechte ani novinky z CzechTrade. Po krátké 

prázdninové pauze v měsíci srpnu tu budeme opět zpět se zářiovým číslem! J 

 

 

 
Lucie Vondráčková 

Ředitelka odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací 
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Jak podpořit český letecký průmysl 

O tom, že český letecký průmysl patří ke světové špičce, zejména co se týče malých a sportovních 

letadel, přesvědčil účastníky Aviation Week a britského leteckého veletrhu Farnborough Airshow 

náměstek ministra Vladimír Bärtl, který včera i přes nepřízeň počasí a po sedmihodinovém letu (s 

mezipřistáním v Saarlouis Dürenu) dosedl na přistávací dráhu letiště ve Farnborough v letadle Zlín 

Z 143 LSi, české výroby. Pro let samotný i na veletrh, který představuje jednu z nejvýznamnějších 

událostí v tomto oboru, si náměstek Bärtl vybral zkušený doprovod, pana Jiřího Kobrleho, 

legendárního českého pilota, který reprezentoval české letectví v akrobacii po desítky let. 

 

 
 

Náměstek ministra V. Bärtl se spolu s představiteli několika českých firem dále rovněž zúčastní 

výstavy “Letecké technologie, moderní materiály a řízení“, která se uskuteční ve dnech 10. – 12. 

8. v Kazani. V průběhu návštěvy se připravují jednání s představiteli Republiky Tatarstán a 

některých leteckých firem, které v regionu působí. Republika Tatarstán je jedním 

z nejdůležitějších regionů z hlediska českých obchodně-ekonomických zájmů ve vztahu k Ruské 

federaci. Právě letecký průmysl, jehož rozvoj patří k našim prioritám, je zde poměrně silně 

zastoupen. Intenzivní spolupráce mezi Českou republikou a Republikou Tatarstán tak dává dobré 

předpoklady pro dodávky v tomto segmentu průmyslu, který se vyznačuje vysokou přidanou 

hodnotou a inovativností. 

 

Dohoda o volném obchodu s Kanadou 

Evropská komise předložila návrh podpisu, uzavření a předběžného provádění dohody o volném 

obchodu s Kanadou. Dlouho očekávaný ratifikační proces dohody CETA tak může být zahájen. 

Podpis dohody by se měl uskutečnit na kanadsko-evropském summitu 27. října 2016. Předběžné 

provádění závazků, které spadají do výlučné kompetence EU – včetně odstranění téměř veškerých 

cel na vzájemný obchod, může být zahájeno se souhlasem Rady EU a Evropského parlamentu. 

Plný vstup dohody v platnost bude podléhat ratifikaci národních parlamentů jednotlivých 

členských států, protože dohoda by podle návrhu Evropské komise a v souladu s názorem všech 

členských států měla být uzavřena jako dohoda smíšená. Více informací na stránkách MPO a 

Businessinfo.cz. 

 

 

http://aviationweek.com/
http://www.farnborough.com/trade/Content/Welcome-Splash
http://www.mpo.cz/dokument177475.html
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta-61835.html#!&chapter=5
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Nové příležitosti pro české a kanadské podniky 

Ve středu 29. června se v prostorách Senátu Parlamentu ČR konal česko-kanadský seminář 

„Kanada – Česká republika: nové obchodní příležitosti“. Za Ministerstvo průmyslu o obchodu se 

semináře zúčastnil náměstek Vladimír Bärtl a vedoucí oddělení Amerik Matyáš Pelant. Oba řečníci 

vyzdvihli naše dobré obchodní vztahy a upozornili na nové příležitosti, které se otevírají díky 

dohodě CETA. Tato akce byla iniciována velvyslancem Kanady v ČR Otto Jelinkem ve spolupráci s 

prezidentem Hospodářské komory České republiky Vladimírem Dlouhým. Seminář uspořádal 

předseda Senátu Milan Štěch, v návaznosti na svou nedávnou cestu do Kanady. Seminář byl 

zorganizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí a 

Kanadské obchodní komory v České republice. Témata zahrnovala vzájemný obchod a investiční 

příležitosti, jež přinese Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou, která by 

měla být brzy ratifikována, dále představení Kanady jako vstupní brány na obchodní a investiční 

trhy celé severní Ameriky a zkušenosti a výstupy z nedávno proběhlé mise do Kanady. Tisková 

zpráva HK ČR. Informace k dohodě CETA. Text dohody CETA. 

 

Náměstek Bärtl se sešel se zástupci výrobců hliníkových kol pro automobily 

Zástupci firem RONAL CR s.r.o. a MAXION Wheels Czech podpořili pokračování platnosti 

současných antidumpingových cel na dovozy hliníkových kol z Čínské lidové republiky. Cla byla 

uložena v roce 2010 ve výši 22,3 % a v současné době probíhá šetření Evropské komise o možném 

prodloužení jejich platnosti. Přezkum před pozbytím platnosti musí být ukončen do 17. ledna 

2017. Hlavním problémem a možnou hrozbou při ukončení antidumpingových opatření je podle 

výrobců kol značná výrobní nadkapacita v Čínské lidové republice a zvýhodňování čínských 

výrobců subvencovanými cenami surovin a energií. 

 
Nové projekty zahraničních výstav a veletrhů 

Malé a střední podniky se mohou od 18. července hlásit do interních projektů agentury 

CzechTrade – NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN. Jejich cílem je podpořit malé a střední podniky 

na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na tradiční obory (NOVUMM), či na oblast 

klíčových technologií (NOVUMM KET – key enabling technologies) a zvýšení 

konkurenceschopnosti díky modernímu designu od profesionálního designéra (DESIGN). 

Podmínkou získání podpory je spoluúčast podniků na nákladech, jejíž výše se liší podle teritoria. 

Firmy, které se zúčastní veletrhu v Evropě, se musejí podílet z 50 %, podniky na mimoevropských 

akcích z 30 %. Ty, které budou čerpat podporu projektu DESIGN, mohou získat až 50 % všech 

nákladů do výše 50 000 Kč na spolupráci s designérem a 130 000 Kč na účast na výstavách a 

veletrzích zaměřených na design. 

 

Šance pro úspěšný export 

Od 1. července 2016 CzechTrade spouští nový program nazvaný Šance pro úspěšný export. 

Vývozce, který splní podmínky a bude souhlasit s medializací svého úspěchu, získá od agentury 

další individuální službu dle vlastního výběru zdarma. K tomu získá ještě podporu v oblasti public 

relations. Zahraniční kanceláře agentury poskytují exportérům pestrou škálu individuálních služeb 

v bezmála pěti desítkách zemí, od detailního průzkumu trhu, oslovení potenciálních obchodních 

http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/predstavitele-senatu-hk-cr-i-velvyslanectvi-kanady-dnes-debatovali-o-cesko-kanadskych-obchodnich-prilezitostech.aspx
http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/predstavitele-senatu-hk-cr-i-velvyslanectvi-kanady-dnes-debatovali-o-cesko-kanadskych-obchodnich-prilezitostech.aspx
http://www.businessinfo.cz/ceta
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf
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partnerů a ověření jejich zájmu o český produkt, přes zjištění informací o konkurenci, organizaci 

obchodních jednání se zahraničními firmami, po analýzy teritoria, trendů a obchodních 

příležitostí. Více informací o programu na webových stránkách CzechTrade. 

 

Exportní koučink 

Nový program zaměřený na malé a střední podniky propojí regionální exportní konzultanty, 

oborové specialisty a zahraniční kanceláře CzechTrade. Za pomoci pěti regionálních exportních 

specialistů (v Plzeňském, Hradeckém, Ústeckém, Pardubickém a Jihomoravském & 

Moravskoslezském kraji) a prostřednictvím třinácti regionálních exportních fór, se bude každému 

zájemci o proexportní služby věnovat jeden stálý specializovaný konzultant, připravený asistovat 

malým a středním podnikům při jejich exportních plánech. 

 

Noví ředitelé zahraničních zastoupení 

Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Dubaji a v Johannesburgu mají nové ředitele. Novým 

ředitelem zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Dubaji se stal Michal Nedělka. Zastoupení 

v Johannesburgu nově vede Petr Haramul. 

 

Expanze CzechTrade 2016 

V tomto roce dále proběhnou následující rozšíření ve struktuře sítě zahraničních kanceláří 

CzechTrade, které reflektují aktuální požadavky klientů CzechTrade: 

- Nová ZK Čína – Kanton 

- Nová ZK Peru 

- Nová ZK Nigérie 

- Posílení ZK v USA 

 

Španělsko-české obchodní fórum ukázalo řadu příležitostí pro naše firmy 

Dne 21. června proběhlo v Praze španělsko-české investiční a podnikatelské fórum, jež se neslo v 

duchu pestré nabídky obchodní a investiční spolupráce pro firmy obou zemí. Akci zaštítilo také 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Fórum zahájil velvyslanec Pedro Calvo-Sotelo, který shrnul 

silné stránky obou zemí a mj. nabídl české straně spolupráci na třetích trzích, zejména Latinské 

Ameriky a Afriky. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl tuto tezi potvrdil a dodal, 

že my na oplátku můžeme nabídnout dobré znalosti a schopnosti pohybovat se úspěšně v oblasti 

bývalé Jugoslávie či zemí bývalého Sovětského svazu. Zdůraznil dále význam Španělska pro náš 

obchod, ocenil přímé investice v ČR a zároveň vyzval naše podnikatele k větší odvaze při podnikání 

a investování v této zemi. Generální ředitel Institutu pro zahraniční obchod Španělska (ICEX) 

Francisco Javier Garzón přidal dobré zkušenosti španělských firem s podnikáním a investováním u 

nás a prezident SPČR Jaroslav Hanák vyzdvihl dobré obchodní vztahy mezi zeměmi a překvapivou 

blízkost podnikatelů v mnoha ohledech. Náměstek ministra dopravy Kamil Rudolecký prezentoval 

zájem o spolupráci v budování silniční a železniční infrastruktury a v kosmickém průmyslu, který 

si však podle něj zaslouží mnohem větší podporu od našeho státu, než je tomu dosud. Další 

potenciální obory spolupráce jsou i telematika, e-call či kooperativní systémy v automobilech. GŘ 

CzechInvest Karel Kučera představil hlavní nabídku agentury pro další potenciální španělské 

http://www.czechtrade.cz/sluzby-2014/sance-pro-uspesny-export/
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zájemce. Zástupce MŽP, ředitel odboru odpadů Jaromír Manhart, vysvětlil koncepci nového 

zákona o odpadech, Petr Kůrka z ŘSD ukázal hlavní chystané či již schválené projekty z oblasti 

dálnic a Petr Hofhanzl z SŽDC pak uvedl nosné projekty z obnovy či nové výstavby tratí pro osobní 

a nákladní dopravu pro nejbližší roky a u rychlovlaků s předpokládanou výstavbou do roku 2050. 

Mark Rieder, ředitel výzkumného ústavu vodohospodářství T. G. Masaryka, účastníky seznámil s 

koncepcí ochrany proti budoucím hrozbám sucha a aktuálními opatřeními vlády v boji proti 

tomuto nebezpečí. Program zakončilo přes 90 individuálních jednání mezi firmami a institucemi 

obou zemí, která pokračovala i další den. 

 

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

Ve středu 29. 6. 2016 proběhlo v Ostravě tradiční, v pořadí již 22. setkání podnikatelů, 

zorganizované Česko-polskou obchodní komorou, za přispění MPO ČR a pod záštitou ministra 

průmyslu a obchodu ČR. Letos byla dimenze akce rozšířena o účast zástupců Obchodní a 

průmyslové komory župy Hajdú-Bihar (Debrecen), čímž získala skutečný rozměr akce V4. Setkání 

se zúčastnil státní tajemník MPO ČR JUDr. Ing. Robert Szurman. Setkání zahájily tři odborné 

semináře (na témata: investice a inovace; pracovní trh; evropské fondy), které byly završeny 

hospodářskou konferencí na téma „Šance a možnosti rozvoje hospodářské spolupráce v zemích 

V4“, na níž vystoupil za MPO ČR vedoucí oddělení Jiří Dorňák. Celou akci završilo setkání všech 

zúčastněných v zahradách Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě. Za všechna 

hodnocení hovoří 153 spokojených účastníků setkání. 

 

Setkání ministrů zemí V4 + (Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko a Slovinsko) odpovědných za 

kohezní politiku a hospodářství – zahájení polského předsednictví ve V4 

Setkání ministrů se uskuteční 14. července 2016. V jeho průběhu seznámí polský ministr rozvoje 

Mateusz Morawiecki s prioritami polského předsednictví ve Visegrádské skupině. Následovat 

bude diskusní panel k výzvám a příležitostem v rámci Visegrádské skupiny. Druhý den dojde 

k setkáním expertů jednak na téma kohezní politiky a rovněž tak na téma inovací a start-upů. 

Druhé z uvedených témat je de facto pokračováním prací započatých v rámci předcházejících 

dvou předsednictví a zejména předsednictví našeho. 

 

Návrh nařízení o zákazu geoblockingu a jiných forem diskriminace je již na stole 

V rámci balíčku o elektronickém obchodu představeného Evropskou komisí dne 25. května 2016 

v návaznosti na strategii pro vnitřní trh z podzimu minulého roku byl předložen návrh nařízení o 

zákazu geoblockingu (blokování na základě zeměpisné polohy) a jiných forem diskriminace 

z důvodu zákazníkova občanství, bydliště či sídla v jiném členském státě. Tento návrh by měl 

přispět k dalšímu prohloubení vnitřního trhu EU a k odstranění diskriminačních praktik, kterým 

čeští spotřebitelé a podnikatelé stále poměrně často čelí v situacích, kdy si chtějí koupit zboží či 

využít službu nabízenou obchodníky z jiných členských států. Návrh Komise plně respektuje 

smluvní svobodu, tj. nenavrhuje povinnost vždy a za všech okolností prodat zboží či poskytnout 

službu zákazníkovi z jiného členského státu. Komise si je plně vědoma, že existují určité objektivní 

důvody, které odmítnutí zákazníků z jiných zemí v některých případech ospravedlňují. Tyto 

důvody často pramení i ze samotné legislativy EU, která je v mnoha aspektech nedokonalá a 

právní nejistota, která v této souvislosti vzniká, může být pro přeshraniční obchod někdy doslova 

odrazující. Ani dosavadní blíže nekonkretizovaný zákaz diskriminace zakotvený ve směrnici 
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o službách nebyl v tomto směru dostačující. Nařízení v tomto ohledu přinese určitou právní 

jistotu. Návrh totiž specifikuje situace, kdy není odlišné zacházení se zákazníky z jiných členských 

zemí přípustné. Konkrétně se jedná o blokování nebo jiné omezování přístupu na webové stránky 

obchodníka či přesměrování zákazníka bez jeho předchozího souhlasu na jiný webový portál 

obchodníka, a dále pak případy, kdy jde o prodej zboží bez doručení do státu zákazníka, o 

poskytování služeb s elektronickým obsahem nebo o prodej či poskytnutí služby v provozovně 

obchodníka. Obchodníci rovněž nebudou moci odmítnout přijetí platby za zboží či službu, pokud 

tato platba bude uskutečněna platebním prostředkem, který obchodník od domácích zákazníků 

běžně přijímá. Zákaz diskriminace v představené formě se nebude vztahovat pouze na vztahy mezi 

obchodníky a spotřebiteli, ale rovněž na vztahy mezi podnikateli, bude-li zákazník konečným 

uživatelem zboží či služby. Členské státy i Evropský parlament projevily snahu projednat tento 

návrh co nejdříve. Jeho přijetí tak můžeme s velkou pravděpodobností očekávat již na konci 

tohoto roku. 
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