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Vážení čtenáři, 

 

vítám vás u aktuálního vydání našeho zpravodaje. Únor byl pro nás poměrně hektický, přinesl však 

i celou řadu dobrých zpráv. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu zahraniční 

vývoz České republiky v roce 2016 v přeshraničním pojetí dosáhl výše 3,97 bil. Kč, což je meziročně 

o 2,3 % více. Naopak dovoz se snížil o 0,2 %. Obrat zahraničního obchodu tak meziročně vzrostl o 

84,4 mld. Kč na 7 444,7 mld. Kč. Podle metodiky národního pojetí dosáhl přebytek obchodní 

bilance 183,9 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 52,9 mld. Kč. 

 

Významnou únorovou událostí byl také Meeting Point agentury CzechTrade, který se opět těšil 

velkému zájmu podnikatelů. V roce 2016 zahraniční kanceláře CzechTrade pro klienty odpracovaly 

přes 87 tisíc hodin, dvojnásobek oproti roku 2014. To už je úctyhodné číslo. Během letošních tří 

dnů konzultací se s našimi zahraničními specialisty přišli poradit vývozci z více než tří stovek 

českých firem. Věřím, že se exportu bude dařit i v roce letošním. 

 

Níže předkládáme souhrn dalších aktualit i plánovaných akcí a těšíme se s vámi na viděnou. 

 

 

 
Jaroslava Beneš Špalková 

Ředitelka odboru řízení exportní strategie a služeb 
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Evropský elektronický průkaz služeb 

Dne 10. ledna 2017 předložila Evropská komise balíček k volnému pohybu služeb, jehož součástí 

je i návrh na evropský elektronický průkaz služeb. Cílem návrhu je vytvořit právní rámec pro 

evropský elektronický průkaz služeb, který má učinit poskytování služeb v jiném členském státě 

jednodušším a méně nákladným, zajistit větší důvěru na trhu vůči poskytovatelům z jiných 

členských států zvýšením transparentnosti a dostupnosti relevantních informací o těchto 

poskytovatelích a celkově tak zvýšit dynamiku a konkurenceschopnost trhu. To ve výsledku 

přinese spotřebitelům lepší možnosti výběru mezi nabízenými službami. Dosavadní existující 

související pravidla však mají být plně zachována (např. pokud jde o vysílání pracovníků). Rozsah 

působnosti tohoto nástroje byl omezen pouze na vybrané sektory podnikatelských a stavebních 

služeb, které současně spadají do působnosti směrnice o službách. Jedná se o sektory služeb, které 

byly v rámci vyhodnocování implementace směrnice o službách identifikovány jakožto oblasti, kde 

stále přetrvává značný počet regulatorních a administrativních překážek, přičemž jde současně o 

služby, v nichž se skrývá značný potenciál pro jejich přeshraniční poskytování. Návrh předpokládá 

vydávání dvou typů průkazů – pro účel dočasného přeshraničního poskytování služeb a pro účel 

sekundárního usazení v jiném členském státě. Přidanou hodnotou oproti současnému stavu, tj. 

splnění veškerých administrativních požadavků přímo v hostitelském státě, je zejména možnost 

podání žádosti o vydání průkazu v domovském státě poskytovatele a komunikace prakticky pouze 

s úřadem ve své zemi usazení. Další výhodou je asistence ze strany orgánu domovského státu, 

který žádost doplní o údaje, jež mu jsou k dispozici z jiných veřejných zdrojů (rejstříků), čímž 

současně ověří jejich pravost. Důležitým faktorem je i plně elektronický postup vyřizování průkazu 

a jeho další správy. Hlavní ideou průkazu je, aby dokumentaci, kterou poskytovatel služby již někdy 

doložil úřadům ve svém státě usazení, nemusel opětovně dokládat v hostitelském státě, což 

proces přeshraničního poskytování služeb může značně usnadnit. Vydání průkazu pro účely 

usazení tak má stanovit jednodušší alternativu klasického národního povolovacího režimu. 

Předložený návrh rámcově odpovídá původním představám ČR a jako takový může být v obecné 

rovině podpořen. ČR se zároveň bude snažit o to, aby navrhované znění skutečně přispělo ke 

snazšímu pohybu na vnitřním trhu. 

 

Ministr průmyslu podpořil hospodářskou spolupráci ČR s Ázerbájdžánem 

Ve dnech 17. - 18. ledna 2017 se uskutečnila pracovní návštěva ministra průmyslu a obchodu Jana 

Mládka v Baku, v čele podnikatelské mise organizované Komorou pro hospodářské styky se 

zeměmi SNS. Ministr Mládek se v dialogu se svými ázerbájdžánskými protějšky zaměřil na nové a 

realizované infrastrukturní projekty a na plány Ázerbájdžánu na obnovu výrobní základny ve snaze 

diverzifikovat ekonomiku poškozenou klesajícími cenami ropy a krizí v regionu (podrobnosti zde). 

Podpořil též rozvoj bilaterální spolupráce v energetické oblasti. V průběhu návštěvy zahájil ministr 

Mládek společně s ministrem hospodářství Ázerbájdžánu Shahinem Mustafayevem česko-

ázerbájdžánské business fórum, které bylo zaměřené na zprostředkování kontaktů českých firem 

s ázerbájdžánskými partnery. Mise se zúčastnily především firmy z oboru energetiky, ale i 

stavebnictví, dopravy, chemického průmyslu, strojírenství, zemědělství či farmacie. Podrobnosti 

o jednáních českých firem na stránkách Komory SNS. V rámci návštěvy se rovněž uskutečnilo 

čtvrté zasedání česko-ázerbájdžánské Smíšené komise pro hospodářskou, vědecko-technickou a 

kulturní spolupráci. Předsedou české strany byl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, 

ázerbájdžánskou stranu vedl náměstek ministra ekonomiky Sahil Babayev. O výsledcích čtvrtého 

http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministr-jan-mladek-v-cele-podnikatelske-delegace-podporil-na-cesko-azerbajdzanskem-bussinnes-foru-prohloubeni-hospodarske-spoluprace-obou-zemi--225173/
http://www.komorasns.cz/post/show?postId=547
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zasedání informuje web MPO zde. Návštěva se stala praktickým výrazem snahy upevnit české 

pozice na alternativních trzích a potvrdila potenciál Ázerbájdžánu jakožto významného 

obchodního partnera ČR. 

 

Česko-rakouské ekonomické vztahy 

Dne 2. února 2017 se uskutečnilo jednání ministra Mládka s 1. místopředsedou (v rakouském 

pojetí „druhým prezidentem“) Národní rady Rakouska Karlheinzem Kopfem. Při jednání byly 

zhodnoceny kvalitní vzájemné česko-rakouské obchodní vztahy. Diskutovalo se též o tématu 

Průmysl 4.0, jakož i o energetických otázkách. Místopředseda Kopf připustil, že na rakouské 

politické scéně se dají očekávat další problémy v procesu schvalování dohody EU s Kanadou 

(CETA). 

Zasedání Protipirátské komise 

Dne 6. února 2017 se na MPO konalo zasedání tzv. Protipirátské komise (Mezirezortní komise pro 

potírání nelegálního jednání proti právům k duševnímu vlastnictví), která sdružuje experty 

zabývající se problematikou ochrany a vymáhání práv k duševnímu vlastnictví napříč rezorty státní 

správy. Hlavním tématem únorového zasedání byla příprava Zprávy o naplňování IPR v České 

republice za rok 2016. Tato Zpráva je vypracovávána každoročně jako argumentace proti zařazení 

České republiky na seznam zemí porušujících v masivním měřítku práva k duševnímu vlastnictví – 

301 Special Review, neboli tzv. Watch List. Jedná se o seznam zemí vypracovaný administrativou 

USA, Úřadem obchodního zmocněnce (USTR), s cílem monitorovat situaci ohledně ochrany a 

vymáhání práv k duševnímu vlastnictví ve světě. ČR se na Watch Listu objevila naposledy v roce 

2009. 

 

Chorvatsko hledá investory 

U příležitosti návštěvy předsedy chorvatského parlamentu proběhl dne 14. února 2017 v hlavní 

budově MPO seminář „INVESTMENT OPPORTUNITIES IN CROATIA“. Na tomto semináři 

představila Chorvatská agentura pro investice a konkurenceschopnost řadu projektů, k nimž v 

současné době hledá chorvatská vláda vhodné investory. Účastníci byli seznámeni se systémem 

pobídek, právním rámcem pro podnikání a podnikatelským prostředím v Chorvatsku. Věříme, že 

tento seminář posloužil jako nový impuls pro rozšíření tradičních českých investičních aktivit na 

chorvatském trhu. Seminář připravilo MPO ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a 

velvyslanectvím Chorvatské republiky v Praze. Vzácného hosta, předsedu chorvatského 

parlamentu Božo Petrova, přivítal náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, který 

také seminář zahájil. Za chorvatskou stranu byli mezi jinými přítomni také poslanec z řad české 

menšiny Vladimir Bilek a člen hospodářského výboru Tomislav Panetić. Zpráva z akce je umístěna 

na webu MPO. 

 

Evropský parlament dal souhlas s ratifikací CETA 

Evropský parlament dne 15. února vyjádřil souhlas s Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu 

mezi EU a Kanadou (CETA). Dohoda byla schválena většinou 408 poslanců Evropského 

parlamentu, proti hlasovalo 254 poslanců a 33 se hlasování zdrželo. Podporu získala zejména ve 

frakcích Evropské lidové strany, Aliance liberálů a demokratů a Evropské konzervativní a reformní 

skupiny, naopak rozdělena zůstala frakce Socialistů a demokratů a proti byly zbývající frakce. 

Tímto krokem se otevírá cesta k zahájení prozatímního provádění, které by mohlo začít už 1. 

http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/zeme-sns-a-dalsi-zeme/mpo-cr-podporilo-spolupraci-s-azerbajdzanem-v-ramci-cesko-azerbajdzanske-smisene-komise-v-baku--225611/
http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/zeme-eu-esvo-a-balkanu/chorvatsky-investicni-seminar-u-prilezitosti-navstevy-predsedy-chorvatskeho-parlamentu--226072/
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dubna 2017. Termín bude záviset na rychlosti ratifikace v kanadském parlamentu. Podniky tedy 

budou moci v řádu několika měsíců začít využívat v praxi odhadem asi 90 % dohody. Zbývající části 

(např. investiční ochrana, přístup na trh investic pro portfoliové investice, ustanovení Investičního 

soudního systému a vybraná ustanovení finančních služeb a zdanění) vstoupí v platnost až po 

ratifikaci všemi národními parlamenty členských států EU. V České republice byla CETA předložena 

oběma komorám Parlamentu v prosinci 2016 a očekává se, že ratifikace bude ukončena během 

první poloviny roku 2017. 

 

Dovozy solárních panelů z Čínské lidové republiky 

Proti návrhu Evropské komise na prodloužení antidumpingových cel na dovozy solárních panelů a 

článků z ČLR se postavilo 18 členských států. Poprvé tak došlo ke svolání zvláštního Odvolacího 

výboru, který záměr Evropské komise znovu posuzoval 17. února 2017. Jedná se o 

antidumpingový případ bezprecedentního významu, který zasahuje větší objem obchodu, než 

všechna ostatní existující opatření na ochranu obchodu dohromady. Zároveň jde o případ 

mimořádně citlivý z pohledu posouzení zájmu EU, jak ukazují nesouhlasné pozice mnoha 

členských států. Na jedné straně stojí část unijních výrobců solárních panelů, které ohrožuje čínská 

konkurence. Na straně druhé jsou zájmy dodavatelů surovin a navazujících odvětví, zasažených 

poklesem poptávky po instalaci solárních panelů, výrobci speciálních solárních panelů dovážející 

solární články z ČLR a spotřebitelé čelící rostoucím cenám. Ohrožen je rovněž cíl unijní 

environmentální politiky – zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie. Výsledkem kompromisu 

všech zúčastněných zájmů je prodloužení antidumpingových cel pouze o 18 měsíců a zároveň 

postupné snižování jejich výše během této doby. 

 

Větší práva pro spotřebitele versus překážky v silniční dopravě 

O zajištění větších práv pro spotřebitele při přeshraničních nákupech jednala 20. února 2017 v 

Bruselu Rada pro konkurenceschopnost ve formátu ministrů odpovědných za oblast vnitřního trhu 

a průmyslu. Delegaci ČR na jednání vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. 

Stěžejním bodem jednání bylo přijetí pozice Rady k návrhu nařízení o spolupráci orgánů 

vymáhajících pravidla ochrany spotřebitele, tzv. CPC nařízení. Tento návrh má za cíl posílit 

spolupráci vnitrostátních dozorových orgánů a umožnit efektivní vymáhání pravidel ochrany 

spotřebitele např. na digitálním trhu. Přijetí pozice Rady předcházelo intenzivní projednávání na 

pracovní úrovni, během něhož se podařilo prosadit i několik klíčových priorit ČR, proto je ČR s 

výsledkem jednání spokojena a pozici Rady podpořila. Celý článek na webu MPO. 

 

Ekonomické fórum mezi Českou Republikou a Salvadorem 

Dne 20. února 2017 proběhlo obchodní fórum, které uspořádalo MPO ve spolupráci s 

Velvyslanectvím Salvadorské Republiky a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Hlavním cílem byla 

podpora současných obchodních vztahů, prezentace aktuálních obchodních a investičních 

příležitostí, navázání nových kontaktů a otevření nových možností pro spolupráci. Pondělního fóra 

se zúčastnilo více než 30 zástupců firem a institucí, kteří měli možnost vyslechnout si prezentace 

o výhodách asociační dohody EU – Střední Amerika, o příležitostech v Salvadoru nebo o úspěšných 

projektech realizovaných mezi ČR a Salvadorem. Akce se uskutečnila při příležitosti návštěvy 

salvadorské delegace vedené náměstkem ministra zahraničních věcí v ČR, která zde pobývala ve 

http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/rady-pro-konkurenceschopnost-v-bruselu-jednala-o-vnitrnim-trhu-eu-a-zlepseni-jeho-pravidel----226226/
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dnech 18. - 22. února. V těchto dnech se mimo jiné zástupci delegace setkali s náměstkem ministra 

zahraničních věcí ČR Martinem Tlapou a aktivně se zúčastnili veletrhu Holiday World. 

 

Dohoda o usnadňování obchodu (TFA) vstoupila v platnost 

Dne 22. února 2017 ukončilo ratifikační proces 110 členů Světové obchodní organizace (WTO) 

mnohostranné dohody o usnadňování obchodu, která tak vstupuje v platnost. Dohoda je 

zaměřena na zjednodušení a modernizaci celních procedur, což pomůže exportním firmám 

členských zemí WTO snížit jejich náklady a lépe využívat vývozní příležitosti. Současně dojde ke 

zvýšení transparentnosti, protože členové budou muset nově zaváděné celní předpisy konzultovat 

a zveřejňovat. Dohoda byla podepsána již na IX. Konferenci ministrů členů WTO na Bali v roce 

2013, ale pro vstup v platnost se čekalo na formální ratifikaci 2/3 členských zemí WTO. Více 

informací o TFA na stránkách MPO. 

 

Export do Itálie meziročně dvojciferně vzrost 

Ve středu 22. února 2017 navštívil Českou republiku italský státní tajemník pro Evropské záležitosti 

– Sandro Gozi. Společně se svým českým protějškem Tomášem Prouzou diskutovali na téma 

„Treaty of Rome 60 Years Later: Future of Europe“. V pozdějších odpoledních hodinách pak 

proběhlo setkání státního tajemníka Goziho se členy Italsko-české obchodní a průmyslové 

komory. Akcí se zúčastnil ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu MPO ČR. Pokud 

jde o bilaterální česko-italský obchod, jeho obrat přesáhl podle aktuálních údajů 300 mld. CZK. 

Potěšitelný je zejména index růstu našeho exportu do Itálie 2016/2015, který dosáhl hodnoty 

115,4 a jako jeden z mála vykázal dvoucifernou úroveň. 

 
Magazín Český exportér 

Mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, agenturou CzechTrade a vydavatelstvím Economia byla 

obnovena tradice vydávání magazínu Český exportér, zaměřeného především na aktuální 

informace týkající se vývozu, ale i dalších aktivit MPO a CzechTrade. První číslo vyšlo jako příloha 

Hospodářských novin (14. února) a Ekonoma (16. února) a bylo věnované Thajsku a Indonésii. 

Oborově byl magazín zaměřen na vývoz dopravních prostředků a technologií, přinesl informace o 

dohodě CETA a mnoho dalších aktualit. Již nyní se můžete těšit na druhé vydání, které se soustředí 

na Izrael a SAE a oborově na export v oblasti široce pojatého stavebnictví. Druhé číslo vyjde 28. a 

30. března 2017. 

 

Meeting Point CzechTrade se opět těšil velkému zájmu podnikatelů 

Únorový Meeting Point agentury CzechTrade navštívily více než tři stovky českých podnikatelů. 

Třídenní seriál jednání s 50 vedoucími zahraničních kanceláří letos doplnily konzultace se 

specialisty Klientského centra pro export, odborníky projektů Design pro konkurenceschopnost a 

účastí na veletrzích Novumm/Novumm Ket, nebo s experty na pomoc při podnikání v rámci 

jednotného evropského trhu JKM, Solvit a ProCoP. Agentura CzechTrade slaví 20 let od svého 

vzniku, proto program letošního ročníku slavnostně zahájil ministr Jan Mládek. Individuální 

http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/svetova-obchodni-organizace/dohoda-o-usnadnovani-obchodu-vstupuje-v-platnost---226283/
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půlhodinová setkání poskytla prostor pro konzultace vývozních plánů, problémů či výměny 

informací o konkrétních trzích a aktuálních obchodních příležitostech. Firmy na Meeting Pointu 

oceňují především možnost navázání osobního kontaktu s pracovníkem CzechTrade, který 

dlouhodobě působí přímo v teritoriu. Výrazně to usnadní a zefektivní budoucí komunikaci při 

realizaci konkrétních služeb. Další příležitost konzultovat se zahraničními zástupci agentury 

CzechTrade a českými ekonomickými diplomaty budou mít podnikatelé na konci června. 

 

 
CzechTrade posiluje zahraniční kancelář v Chicagu 

Vzhledem k velkému zájmu českých vývozců o obchodování s USA agentura CzechTrade od 1. 

března 2017 personálně posiluje své zastoupení v Chicagu. Současného vedoucího kanceláře Janu 

Kubatu doplní Luboš Matějka, který přišel do CzechTrade z CzechInvestu, kde měl na starosti 

rozvoj českých začínajících firem na zahraničních trzích, zejména ve Spojených státech 

amerických. 

 

Agentura CzechTrade přináší informace do regionů 

I v letošním roce připravuje CzechTrade pro vývozce exportní fóra v regionech. Aktuální informace 

z teritorií a přehled příležitostí v nich si čeští vývozci mohou přijít poslechnout např. do Českých 

Budějovic (19. 4. 2017) na konferenci s názvem Jak úspěšně exportovat do Itálie a Francie, v 

květnu (31. 5. 2017) do Ostravy na konferenci zaměřenou na Skandinávii, nebo 15. června na 

exportní fórum, které bude věnované vzdálenějším trhům – Indii, Indonésii a Malajsii. 

 

Německo – Váš obchodní partner 

Dne 2. února 2017 se v budově MPO zúčastnil ministr Mládek exportní konference „Německo – 

Váš obchodní partner“, kterou uspořádala agentura CzechTrade ve spolupráci s MPO. Pan ministr 

přednesl na konferenci úvodní slovo, ve kterém připomněl postavení Německa jako našeho 

největšího obchodního partnera a současně největšího zahraničního investora v ČR. Věnoval se 

též aktuální otázce Průmyslu 4.0, jakož i dalším tématům společným pro obě země. O zájmu 

podnikatelů o obchod s Německem svědčil plný „skleněný sál“ Na Františku. 
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Připravujeme 
Pravidelné konzultace Klientského centra pro export 

I v měsíci březnu jsme připraveni na vaše otázky v rámci konzultací pracovníků MPO, které 

poskytují v Klientském centru pro export. Společná obchodní politika, ekonomická migrace, nebo 

například zahraniční rozvojová spolupráce jsou témata, o kterých se můžete poradit v březnových 

termínech. Zájemce prosíme, aby se registrovali zasláním krátkého emailu na adresu 

kcexport@businessinfo.cz. V emailu uveďte své jméno, název společnosti, kontaktní údaje (email 

a tel.) a stručně popište předmět vašeho zájmu. 

 

Prezentace českých firem v Lipsku 

Ve dnech 7. - 10. března 2017 proběhnou v Lipsku mezinárodní veletrhy Intec (obráběcí stroje a 

automatizace výroby) a Z (subdodávky dílů, komponentů, modulů a technologií).  

MPO ČR se tohoto veletrhu účastní formou společné oficiální účasti. Na společné expozici o 

rozloze 221m2 se představí 18 českých subjektů. Veletrh má bohatý doprovodný program. Jeho 

součástí je mimo jiné Fórum tří zemí Sasko-ČR-Polsko, které se uskuteční v průběhu čtvrtka 9. 

března 2017. Akci pořádá organizace na podporu hospodářství Saska (Wirtschaftsförderung 

Sachsen) mimo jiné ve spolupráci s Česko-německou průmyslovou a hospodářskou komorou, 

Dolnoslezským vojvodstvím, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a dalšími institucemi. Na fóru 

vystoupí náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Eduard Muřický s prezentací na téma 

„Aktuální trendy k optimalizaci výrobních procesů na cestě k průmyslu 4.0“. 

 

Pozvánka na konferenci: CETA – příležitosti pro české firmy 

V pondělí 13. března 2017 pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou 

komisí a velvyslanectvím Kanady v České republice celodenní konferenci s názvem Komplexní 

hospodářská a obchodní dohoda (CETA): příležitosti pro české firmy. Experti z Evropské komise a 

Kanady a další vystupující přiblíží výhody, které přináší podepsaná dohoda o volném obchodu mezi 

EU a Kanadou. Odpolední program se pak zaměří na tři konkrétní témata vzešlá z nejčastějších 

dotazů firem – jak CETA usnadní vysílání zaměstnanců a mobilitu pracovníků, v čem CETA usnadní 

uznávání certifikací zboží a jak získat preferenční zacházení na vývoz a dovoz zboží? Registrace na 

konferenci jsou již otevřeny. Přihlásit se můžete vyplněním tohoto formuláře. Termín konání: 13. 

března 2017, 9:30 – 17:00. Místo: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 

1. 

 

Na horizontu: obnovení činnosti česko-ukrajinské Mezivládní komise 

Téměř po 5 letech by se v průběhu dubna 2017 mělo uskutečnit 7. zasedání česko-ukrajinské 

Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Zasedání 

bude za českou stranu předsedat ministr průmyslu a obchodu, který při této příležitosti navštíví 

Kyjev v čele podnikatelské mise. Ukrajinskou stranu povede ukrajinská místopředsedkyně vlády 

pro evropskou a euroatlantickou integraci paní Ivanna Klympush-Tsintsadze. Očekává se, že se 

návštěva na Ukrajině se stane významným impulsem pro restart česko-ukrajinských 

hospodářských vztahů. 

 

 

http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/zelena-linka-pro-export/pravidelne-konzultace-mpo-v-klientskem-centru-pro-export-_-unor-brezen-2017--226123/
http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/zelena-linka-pro-export/pravidelne-konzultace-mpo-v-klientskem-centru-pro-export-_-unor-brezen-2017--226123/
mailto:kcexport@businessinfo.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfItUwVtdHtuGJaa3plEFmpCzxZ9U6LxJ466TecrR28zc_U9w/viewform
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10. zasedání česko-ruské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a 

vědeckotechnickou spolupráci 

Dne 28. dubna 2017 se v Moskvě uskuteční 10. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, 

průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací. Tak jako 

i během předchozích zasedání bude projednána celá řada důležitých otázek zejména z oblasti 

obchodně-ekonomické spolupráce. Českou delegaci povede ministr průmyslu a obchodu a 

předseda české části Mezivládní komise. Na zasedání mimo jiné zazní témata podpory aktivit v 

oblasti dopravy, energetiky, průmyslu, vědy či zemědělství. Budou projednány významné projekty 

realizované českými a ruskými podnikateli. V případě zájmu o podrobnější informace o zasedání 

Mezivládní komise kontaktujte prosím jejího odpovědného tajemníka Jiřího Pytlíčka (tel.: 224 85 

20 03, pytlicek@mpo.cz). 

 

Na oživení zájmu podnikatelů o toto teritorium reaguje MPO i další instituce. Na přelomu února a 

března organizuje MZV ČR krátce po sobě dva semináře zaměřené na exportní příležitosti v Rusku 

– 28. 2. v Praze a 1. 3. v Ostravě. 15. 3. se pak pod taktovkou Hospodářské komory Zlínského kraje 

uskuteční podnikatelský seminář s názvem “Ruský byznys – mýty a realita“. Na všech třech akcí 

vystoupí představitelé MPO ČR, mj. i náměstek ministra V. Bärtl. 
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