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Vážení čtenáři, 

 

v minulém zářijovém čísle jsme se věnovali převážně Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu. 

Jeho letošní ročník je hodnocen jako mimořádně úspěšný, jak po stránce hojné účasti zahraničních 

firem, která svědčí o narůstajícím významu obchodní spolupráce v tomto průmyslovém segmentu, 

tak co se návštěvnosti laické i odborné veřejnosti týče. Proto si dovolujeme dozvuky MSV 2016 

přinést i tentokrát. Naleznete je v závěru říjnového Zpravodaje. 

 

Krom strojírenského veletrhu však přinášíme i řadu dalších témat a zajímavých událostí, které nás 

čekají v nejbližších dnech. Náročné vyjednávání obchodní dohody CETA dosáhlo úspěšného 

završení a jedná se o bezesporu významný milník. Aktuální informace nabízíme také na poli celních 

suspenzí. Velmi nás zajímají vaše připomínky. CzechTrade spustil programy NOVUMM, navazující 

na předešlý projekt Specializovaných Výstav a Veletrhů (SVV), o které byl vždy velký zájem. 

Věříme, že vás zaujmou i tyto navazující projekty. Přinášíme rovněž řadu dalších obchodních 

příležitostí nebo vzdělávacích akcí, které podpoří vaše aktivity, rozhodnete-li se je využít. 

 

 

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme úspěšný listopad! 

 
 

Jednání o Dohodě o environmentálním zboží (EGA) se blíží svému závěru 

V týdnu od 17. do 21. října se konalo další, v pořadí již 17. kolo jednání o Dohodě o 

environmentálním zboží (EGA). Jednání se nachází ve své závěrečné fázi, účastníci iniciativy mají 

zájem na uzavření dohody do konce roku 2016. Přes určité zpomalení tempa v předchozím kole 

nabyla jednání opětovně svoji dynamiku. O něco blíže koncovému výsledku se nachází jak seznam 

environmentálně příznivých produktů, které budou určeny k liberalizaci, tak i samotný text 

dohody. Myšlenka na uzavření dohody do konce letošního roku je tedy stále živá; jako rozhodující 

se ukáže následující a zároveň poslední naplánované řádné negociační kolo, které se uskuteční od 

22. listopadu. EGA se rovněž diskutovala na pracovní snídani na okraj mini – ministeriálu WTO 

v Oslu dne 22. října 2016. V rámci této pracovní snídaně 11 přítomných ministrů vyzvalo k 

zintenzivnění jednání s cílem uzavření dohody do konce letošního roku. 

 

Systém pozastavení dovozních cel – možnost podání námitek nebo podpory žádosti 

Systém tzv. autonomních celních suspenzí (pozastavení cel) a kvót umožňuje firmám při dovozu 

surovin a komponentů ze třetích zemí pozastavit dovozní clo, popř. stanovit roční bezcelní dovozní 

kvóty. Subjekty v EU, které vyrábí stejný nebo srovnatelný výrobek a bezcelním dovozem by došlo 

k ohrožení jejich konkurenceschopnosti, mohou podat vůči žádosti námitku, a to nejpozději do 9. 
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12. 2016. Seznam příslušných žádostí pro období platnosti od července 2017 lze nalézt na webu 

MPO. Námitku je možné podat rovněž proti stávajícím suspenzím a kvótám – v tomto případě 

však nejpozději do 7. 11. 2016. Přehled platných opatření lze nalézt na uvedených internetových 

stránkách nebo webu Evropské komise.  Firmy, které mají zájem podat námitku, nebo naopak 

vyjádřit podporu některé předložené žádosti, mohou kontaktovat oddělení ochranných opatření 

obchodu MPO na e-mailech hurych@mpo.cz a simak@mpo.cz. 

 

Antidumping – aktuality 

8. října 2016 byla uložena prozatímní antidumpingová cla na dovozy za tepla válcovaných plechů 

z Číny ve výši 13,2 – 22,6%, resp. na dovozy tlustých plechů z Číny ve výši 65,1 – 73,7%. Podrobné 

informace o aktuálních antidumpingových případech naleznete na našich stránkách. 

 

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) úspěšně dokončena 

V neděli 30. října 2016 byla dohoda CETA slavnostně podepsána zástupci Evropské unie a 

kanadským premiérem. Členské státy dohodu CETA jednomyslně schválily o dva dny dříve. 

Podařilo se tak poté, co byly plně odstraněny obavy, které Belgie, resp. valonská regionální vláda, 

do poslední chvíle vznášela. Obavy se týkaly především dopadů CETA na zemědělský sektor a 

ochranu investic. Podpisem se tak dovršilo sedmileté vyjednávání této doposud nejambicióznější 

dohody o volném obchodu, kterou Evropská unie sjednala se zemí mimo EU. CETA pokrývá nejen 

obchod zbožím, ale přispěje také k lepšímu přístupu na trh se službami, veřejnými zakázkami či 

posílí možnosti v oblasti investic a ochranu práv k duševnímu vlastnictví. Výhody, které CETA 

nabízí, budou moci firmy a spotřebitelé čerpat již od začátku roku 2017, na kdy je plánováno 

zahájení prozatímního provádění dohody, a kdy by měl také začít proces ratifikace CETA v České 

republice. 

 

Pozvánka na seminář: Podpora exportního potenciálu českých firem a právo duševního 

vlastnictví 

Hodláte rozšířit své aktivity do některých exportně atraktivních zemí? Využíváte inovativní a 

technicky originální řešení? Zajímá Vás, jak uspět na světových trzích s patentovou ochranou? 

Tato a další témata budou diskutována na semináři, na který Vás srdečně zveme. Cílem semináře 

je v rámci podpory exportu ČR poskytnout informace zejména o patentové ochraně v ČR a 

zahraničí, informovat o výhodách a možných rizicích, marketingových využití a patentové ochraně 

na některých exportních trzích. Seminář odkryje exportní příležitosti spojené s patentovou 

ochranou zejm. pro malé a střední podniky.  Mezi tématy semináře naleznete dále přednášky: Jak 

uspět na světových trzích s produkty krytými patentovou ochranou, Možnosti podpory patentové 

aktivity z fondů EU, Patenty a malé a střední podniky, Patentové informace inspirací pro vývoj a 

výrobu, Marketingové využití systému PCT, Visegrádský patentový institut. Mezi řečníky budou, 

mimo jiných, Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu, Josef Kratochvíl, předseda Úřadu 

průmyslového vlastnictví, Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Karel Havlíček, 

předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, zástupci patentově aktivních 

společností Linet a Farmet a další. Vzhledem k omezeným kapacitám je nutné se na seminář 

zaregistrovat na adrese: srolerova@mpo.cz. Termín konání: 10. listopadu 2016, 9:00 – 13:30. 

Místo konání: budova Ministerstva průmyslu a obchodu Na Františku 32, zasedací místnost 239. 

http://www.mpo.cz/dokument10962.html
http://www.mpo.cz/dokument10962.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=cs&Screen=0
mailto:hurych@mpo.cz
mailto:simak@mpo.cz
http://www.mpo.cz/dokument167176.html
mailto:srolerova@mpo.cz
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Výhled na měsíc listopad 

Předseda vlády Sobotka navštíví Švédské království 

Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštíví ve dnech 3. a 4. listopadu 2016 Švédské království. V 

rámci svého dvoudenního programu bude se švédským předsedou vlády Stefanem Löfvenem a 

dalšími ústavními činiteli jednat především o česko-švédské bilaterální spolupráci v oblasti 

hospodářství, energetiky či obrany. Součástí agendy bude diskuse o aktuálních evropských a 

zahraničněpolitických otázkách, zahrnujících mimo jiné situaci na Ukrajině a postoj k Rusku, 

aktuální unijní témata, jimž bude dominovat problematika migrace, Brexitu a s ním související 

problematika volného pohybu pracovních sil, a v neposlední řadě pak bezpečnostní agenda se 

zaměřením na Globální strategii EU, spolupráci EU-NATO a energetickou bezpečnost, či regionální 

spolupráce mezi Visegrádskou skupinou a skupinou severských a pobaltských zemí. Delegaci 

předsedy vlády, jejímiž členy budou mj. ministr životního prostředí, náměstek ministra 

zahraničních věcí, náměstek ministra obrany a předseda Českomoravské konfederace odborových 

svazů, bude na jeho cestě do Švédska doprovázet podnikatelská mise složená ze zástupců firem z 

oblasti energetiky, metalurgie a návazných strojírenských oborů s vysokým inovačním 

potenciálem. Podnikatelé se zúčastní česko-švédského semináře zaměřeného na oblast 

energetického trhu připraveného ve spolupráci s Královskou inženýrskou akademií a agenturou 

Business Sweden a představení projektu Smart Cities ve Stockholmu městskou radnicí. 

 

Spolupráce České republiky s Republikou Tatarstán 

Zasedání společné pracovní skupiny pro koordinaci obchodní a ekonomické spolupráce se bude 

konat 14. listopadu 2016 v Praze. Českou delegaci povede náměstek ministra Jiří Koliba, 

tatarstánskou delegaci pak vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu pan Karimov. Projednávány 

budou zejména otázky vzájemné spolupráce se zaměřením na konkrétní podnikatelské projekty. 

Zároveň se uskuteční setkání pana Karimova s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem. 

 

Česko-italské ekonomické fórum 

V úterý 15. listopadu 2016 proběhne Česko-italské ekonomické fórum (ČIEF) v rámci každoroční 

akce pořádané Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) „Den podnikatelů 

České republiky“. Společné akci udělil záštitu prezident republiky, který bude v rámci večerního 

programu diskutovat s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí, ministryní pro místní rozvoj 

a ministrem průmyslu a obchodu. V průběhu diskusního bloku česko-italského ekonomického fóra 

promluví italský náměstek zahraničních věcí Benedetto Della Vedova, který při této příležitosti 

Českou republiku navštíví. Dále vystoupí náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, 

náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl, generální ředitel agentury CzechInvest 

Karel Kučera a předseda italsko-české obchodní a průmyslové komory Gianfranco Pinciroli. 

Prezentovat se bude také Česká exportní banka. Další blok bude vyhrazen B2B setkání zástupců 

českých a italských společností. V rámci tohoto bloku dojde ke slavnostnímu podpisu memoranda 

o spolupráci mezi společností ENEA a ÚJV Řež. Vzájemně se představí podnikatelé z oborů 

nanotechnologie, biotechnologie, ICT, z farmaceutického průmyslu a mechatroniky z obou zemí. 

Česko-italské ekonomické fórum má podpořit spolupráci českých a italských společností s cílem 

otevřít možnosti finančních vstupů a propojení. Společná akce se bude konat v Národním domě 

na Vinohradech. Registrace je otevřena do 8. listopadu 2016 na stránkách AMSP, kde je k dispozici 

aktuální program. 

http://www.amsp.cz/cesko-italske-ekonomicke-forum?highlightWords=galave%C4%8Der
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Podnikatelská mise do Kazachstánu 

Ve dnech 20. – 22. listopadu se pod vedením ministra zahraničních věcí L. Zaorálka a s účastí 

náměstka průmyslu a obchodu Jiřího Koliby uskuteční podnikatelská mise organizovaná Komorou 

SNS a MZV ČR do Kazachstánu. Cílem mise je podpora stávajících a identifikace nových projektů 

na tomto velmi perspektivním trhu. Součástí mise, které se za MPO zúčastní také náměstek 

ministra Jiří Koliba, je i návštěva prostor v hlavním městě Astana, kde bude v létě 2017 

organizována výstava Expo, jíž se Česká republika zúčastní. 

 

Exportní příležitosti na španělském trhu 

Ve středu 23. listopadu se uskuteční ve velké hale MPO seminář o exportních příležitostech na 

španělském trhu. Španělská ekonomika zaznamenává poměrně pozitivní ekonomický vývoj, což 

se projevuje mj. snižující se nezaměstnanosti a rostoucí kupní sílou koncových zákazníků, kteří 

mají chuť zkoušet nové věci. Kromě tradičnějších oborů, jako je automobilový, letecký a kosmický 

či chemický a farmaceutický průmysl, najdeme v zemi rozpracovanou celou řadu dalších projektů 

(namátkou zpracovatelský průmysl, ICT a Hi-tech, turistická infrastruktura). Otevírají se tak další 

možnosti pro vývoz českých produktů či služeb. Na semináři se firmy dozvědí mj. o aktuálních 

informacích z trhu, vývoji zahraničního obchodu ČR a Španělska, oborových příležitostech či o 

plánovaných aktivitách pro rok 2017. Uslyší také, jak působíme na španělské partnery a jak se 

mohou vyhnout negativním stereotypům při jednáních nebo o potřebě legislativního minima a 

vhodných forem založení pobočky. Prostor bude rovněž pro individuální konzultace. 

 

Konference Hospodářské komory 

Konference proběhne 29. listopadu v prostorách Hospodářské komory v Praze a bude z velké části 

věnována rovněž Španělsku. Jejím hlavním cílem je seznámit naše firmy se španělskými protějšky, 

kteří by jim mohli pomoci proniknout na trhy zemí Latinské Ameriky, což je filozofie, kterou 

dlouhodobě prosazuje naše ministerstvo při podpoře exportu tuzemských firem, tj. využívat 

bývalé „koloniální“ země typu Španělska, Francie či Portugalska pro podporu našich vývozců na 

třetí trhy, tedy i Latinské Ameriky. Hlavním organizátorem akce je španělská agentura ICEX ve 

spolupráci se španělskou ambasádou v Praze, Hospodářskou komorou ČR a za podpory MPO. 

Vystoupit by na ní měl i NM Vladimír Bärtl a vedoucí oddělení Amerik Matyáš Pelant. 

 

 
Programy NOVUMM startují 

Agentura CzechTrade realizuje v letech 2016 – 2018 celkem tři interní projekty spolufinancované 

z OP PIK. Jedná se o NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN 2. Projekty jsou určené výhradně pro 

MSP – malé a střední podniky. V rámci projektů NOVUMM a NOVUMM KET je plánováno celkem 

150 zahraničních akcí, z toho v NOVUMM (100 akcí) a v NOVUMM KET (50 akcí). Cílem je podpořit 

až 2150 účastí MSP na zahraničních veletrzích. Na rok 2016 jsou naplánovány celkem tři veletrhy: 

V rámci NOVUMM – Heim und Handwerk v Německu (23. – 27. 11.), NOVUMM KET – Medica v 

Německu (14. - 17. 11.) a Zdravookhraneniye v Rusku (5. – 9. 12.). V rámci projektu DESIGN 2 byla 

zahájena podpora individuální spolupráce MSP s designérem. Cílem je podpořit až 200 MSP. Na 
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rozdíl od předchozího projektu Design 1 je řešena spolupráce MSP s designérem až na úroveň 

výroby prototypů. Od roku 2017 bude také možná účast na devíti designových veletrzích. 

 

CzechTrade radil firmám z Moravskoslezského kraje 

Exportéři z Moravskoslezského kraje měli v říjnu možnost osobně konzultovat své záměry hned se 

šesti zahraničními zástupci agentury CzechTrade. Stalo se tak v rámci akce „Podpora exportu pro 

firmy v Moravskoslezském kraji“, která se uskutečnila 11. října v Ostravě. Účast zahraničních 

zástupců na této akci zapadá do strategie agentury CzechTrade – více oslovovat firmy v regionech. 

Firmy z Moravskoslezského kraje tak měly možnost poradit se mmj. s pracovníky zahraničních 

kanceláří v Číně, Peru, Bulharsku či Nigérii. Na akci bylo registrováno celkem 72 firem a největší 

zájem byl především o konzultace se zahraničními zástupci z Německa, Rakouska a Bulharska. 

Organizátorem akce byla Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje – partner 

poradenské sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network, Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje a agentura CzechTrade. „Firmy byly velmi spokojené a doufáme, že 

budeme akce podobného typu pořádat pravidelně,“ dodává k akci Natálie Šitavancová z Krajské 

hospodářské komory Moravskoslezského kraje. Všem partnerům děkujeme za příkladnou 

spolupráci i my. 

 

Exportní konference Turecko a Kazachstán 

Tipy a rady pro obchodování s těmito teritorii přiblíží ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade 

v Istanbulu a Almatě na akci, která se uskuteční 1. listopadu v Brně. Více informací o akci vč. 

přihlášky najdete na webových stránkách CzechTrade.  

 

Zahraniční kancelář v Jakartě nově vede Michal Sontodinomo 

Indonésie patří mezi nejstabilnější země Jihovýchodní Asie a představuje perspektivní trh pro 

české firmy. „Indonéská ekonomika patří dlouhodobě mezi nejstabilnější členské země ASEAN s 

meziročním růstem HDP 5 – 6%. Tato země je díky svému počtu obyvatel cca 240 mil. obrovským 

trhem s velkým potenciálem pro české exportéry,“ říká Michal Sontodinomo. 

 

Zahraniční zastoupení v Pekingu připravuje prezentaci českých firem na veletrhu ISPO BEIJING 

2017 

Veletrh se koná každoročně a nabízí prestižní expozici v oblasti sportovního vybavení a oblečení. 

Oblíbenost akce potvrzuje rekordní návštěvnost i zastoupení sektorových nákupčích nejen z Číny, 

ale z celého asijsko-pacifického regionu. Do budoucna se má stát oficiální nákupní platformou pro 

zimní olympijské hry Peking 2022! Více informací o akci vč. přihlášky naleznete v Kalendáři akcí 

CzechTrade. 

 

Ohlédnutí za říjnem 

Maďarský státní tajemník István Lepsényi navštívil Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Dne 19. října 2016 navštívil při své jednodenní pracovní cestě státní tajemník István Lepsényi z 

ministerstva národního hospodářství Maďarska dva náměstky ministra průmyslu a obchodu ČR. V 

dopoledních hodinách proběhlo jednání s náměstkem Eduardem Muřickým na téma Průmysl 4.0 

a elektro-mobilita. V rámci nastínění aktuální situace v ČR byly představeny hlavní cíle Národního 

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/turecko-a-kazachstan-_-rady-a-tipy-pro-cesky-export
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/ispo-beijing-2017
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akčního plánu. Dále proběhla diskuze a komparace se stavem v Maďarsku. Odpoledne 

následovalo jednání u náměstka ministra Vladimíra Bärtla, v rámci kterého se diskutovaly otázky 

vzájemné hospodářské spolupráce a spolupráce v oblasti podpory start-upů, zejména s aspektem 

na nově připravovaný Národní inovační fond a Středoevropský Fond Fondů (SFF). V rámci SFF by 

měly země středoevropského prostoru podporovat rizikové financování firem. V jednání je možné 

zapojení Českomoravské záruční a rozvojové banky a možnosti spolupráce s maďarskou stranou, 

resp. Eximbank. V souvislosti s těmito tématy upozornil maďarský státní tajemník na digitální 

konferenci „Digital Society – Digital Economy – Digital Cars“, která se bude konat ve dnech 17. a 

18. listopadu tohoto roku v Budapešti.  Hlavním cílem konference bude diskuze o dopadech 

digitalizace na konkurenceschopnost automobilového průmyslu. Mají být řešeny praktické formy 

spolupráce v rámci středoevropského regionu a koordinace politik při přípravě přeshraniční 

regulace a infrastruktury ve vztahu k autonomně řízeným automobilům. Na konferenci byli 

pozváni vysocí představitelé zemí V4, Německa a Rakouska na úrovni předsedů vlád a příslušných 

ministrů, dále evropský komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günter Oettinger a také 

další experti. Konferenci 17. listopadu zahájí ministr národního hospodářství Maďarska Mihály 

Varga. Debatou o budoucnosti Evropy a digitalizace naváže Günter Oettinger a maďarský 

předseda vlády Viktor Orbán. 

 

Exportní konference „Obchodní příležitosti v Rakousku, Maďarsku a Polsku“ 

Ve čtvrtek 13. října 2016 zorganizovala agentura CzechTrade v hotelu Imperial v Ostravě exportní 

konferenci na téma obchodních příležitostí v Rakousku, Maďarsku a Polsku. Úvodem konference 

vystoupil se svou prezentací teritoriální specialista Jiří Dorňák. Následovaly prezentace ředitelů 

zahraničních kanceláří agentury CzechTrade Tibora Biala, Vladimíra Degťara a Magdaleny 

Holeksové. Vystoupil rovněž regionální konzultant agentury CzechTrade Filip Chlebiš a svoje 

zkušenosti ze spolupráce s agenturou sdělil přítomným Michal Vala, obchodní a marketingový 

ředitel firmy HP Tronic s.r.o. Akce se zúčastnilo 43 firem. 

 

MSV – Business den Ruské federace – 4. 10. 2016 

V 8:00 hod. se konala pracovní snídaně, které se na české straně zúčastnili ministr Jan Mládek se 

svým náměstkem Kolibou. Přítomni byly rovněž představitelé Hospodářské komory ČR a Komory 

SNS. Na ruské straně náměstek ministra průmyslu a obchodu pan Kalamanov, velvyslanec RF v ČR 

pan Zmejevskij a představitelé ruských regionů. Tématem rozhovoru byl stav bilaterální 

obchodně-ekonomické spolupráce nejen na federální, ale i regionální úrovni. Středem zájmu byl 

stav řady konkrétních podnikatelských projektů včetně problematických případů. Ministr Mládek 

rovněž sdělil ruské straně k posouzení návrh české strany na konání 10. zasedání Mezivládní 

komise ČR – RF v termínu březen až duben 2017.  Následovalo slavnostní zahájení Business dne 

Ruské federace, kde byl pan ministr Mládek prominentním hostem a pronesl zde uvítací projev, 

ve kterém stručně charakterizoval aktuální stav a trendy obchodní a ekonomické spolupráce mezi 

ČR a RF. V rámci tohoto vystoupení byl pozitivně hodnocen vliv 9. zasedání Mezivládní komise ČR 

– RF (Praha, březen 2016) a oceněn racionální přístup obou stran k této oblasti v současných 

obtížných hospodářských i politických podmínkách. V odpoledních hodinách se na závěr Business 

dne Ruské federace konala společenská akce na generálním konzulátu RF v Brně, které se z české 

strany zúčastnil NM Jiří Koliba a na ruské straně velvyslanec RF v ČR pan Zmejevskij. 
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MSV – Business den Běloruska – 5. 10. 2016 

Po zrušení sankčních opatření v březnu t. r. došlo ke značnému oživení obchodních vztahů 

s Běloruskem. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byl uspořádán již tradiční Business 

Den Běloruska. Této konference se zúčastnilo přes 120 zástupců firem, věnovala se rozvoji česko-

běloruské obchodně ekonomické spolupráce. Poprvé se jí rovněž zúčastnil náměstek ministra 

zahraničních věcí Jevgenij Šestakov a první náměstek ministra průmyslu Genadij Sviderskij, kteří 

v doprovodu běloruských firem přicestovali na pozvání ministra Mládka. Aktivní politický dialog 

a diskuzi o možnostech rozvoje hospodářských vztahů podpořili významní zástupci České 

republiky, zejména pak místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vojtěch Filip, 

náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, náměstek ministra zahraničních věcí Martin 

Tlapa a velvyslanec České republiky v Bělorusku Milan Ekert. 

 

Podnikatelská mise leteckých výrobců ČR na Ukrajinu 

Ve dnech 11. – 14. října se uskutečnila podnikatelská mise českých leteckých výrobců na Ukrajinu 

v čele s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem. Akce, na jejíž organizaci se 

podíleli ZÚ Kyjev (projekt na podporu ekonomické diplomacie PROPED), MZV a Asociace leteckých 

výrobců, razantně podpořila spolupráci českých a ukrajinských firem v tomto velmi perspektivním 

segmentu průmyslu. V průběhu návštěvy se náměstek ministra Bärtl setkal s nově jmenovanou 

předsedkyní česko-ukrajinské Komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou 

spolupráci (Komise) a místopředsedkyní ukrajinské vlády paní Klimpush-Tsintsadze, s níž bylo 

dohodnuto jednak zvýšení úrovně předsedů Komise (za českou stranu nyní ministr průmyslu a 

obchodu J. Mládek) a též termín příštího zasedání, kterým je únor 2017. O obnovení činnosti 

Komise se jedná po téměř čtyřech letech, od čehož si slibujeme nový impuls v rozvoji vzájemných 

obchodně-ekonomických vztahů. 

 

Zasedání Mezivládní komise mezi Českou republikou a Moldavskem 

Ve dnech 18. – 19. října 2016 se v Praze uskutečnilo 2. zasedání Mezivládní komise pro 

hospodářskou spolupráci mezi ČR a Moldavskem. Českou stranu vedl jako předseda náměstek 

ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl, moldavskou pak náměstek ministra hospodářství, 

pan Vitalie Iurcu. Více na webu MPO. 

 

Pracovní cesta ministra Jana Mládka do Togliatti (Samarská oblast Ruské federace) – 19. 10. 

2016 

Během pobytu v Togliatti jednal pan ministr s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Ruské 

federace panem Morozovem o aktuálních otázkách vzájemných obchodně-ekonomických vztahů. 

Jednalo se rovněž o termínu příštího zasedání česko-ruské Mezivládní komise, o vybraných 

případech problémových projektů o některých významných projektech českých podnikatelských 

subjektů v Rusku. Pan ministr se zúčastnil slavnostního otevření podniku BRISK-RUS, významné 

české investice české společnosti BRISK Tábor. Podnik BRISK-RUS bude produkovat zapalovací 

svíčky zejména pro společnost AvtoVAZ v Togliatti. 

 

Čeljabinsk, Jekatěrinburg 

Ve dnech 24. – 27. října se uskutečnila podnikatelská mise do Čeljabinské a Sverdlovské oblastí 

organizovaná Generálním konzulátem v Jekatěrinburgu (GK Jekatěrinburg) ve spolupráci s MPO a 

http://www.mpo.cz/dokument182379.html
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Komorou SNS. Oficiální část delegace vedl velvyslanec ČR v RF Vladimír Remek. MPO zastupuje 

ředitel odboru Martin Pospíšil. Ze synergického efektu plynoucího ze spolupráce MPO, MZV a 

firem v rámci podnikatelské mise budou moci těžit jak podnikatelé již úspěšně operující v 

regionech, tak i začínající exportéři. S ohledem na ekonomický potenciál Čeljabinské oblasti a v 

reakci na projevený zájem firem se předpokládá nastavení „komunikační linky“ s vládou regionu 

na pracovní úrovni, přičemž počítáme s ustavením standardní Pracovní skupiny pro spolupráci s 

touto oblastí. To zapadá do dlouhodobé strategie ČR, cílit podporu exportu do Ruské federace na 

perspektivní, průmyslově rozvinuté regiony. 
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