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Vážení čtenáři, 

 

vítám vás u nového vydání našeho zpravodaje, který shrnuje události v měsíci, který znamená 

mimo jiné i „historický“ okamžik pro Evropskou unii. Ano, mám na mysli oficiální spuštění Brexitu, 

respektive první a doufejme, že na dlouhou dobu poslední, spuštění procedury podle článku 50 

Smlouvy o Evropské unii. Předseda Evropské rady Donald Tusk při přebírání dopisu britské 

premiérky oznamující záměr opustit EU řekl: „Nebudu předstírat, že jsem dnes šťastný.“ 

Nebudeme to předstírat ani my. 

Česká republika ve Spojeném království ztratí významného partnera a koaličního spojence v 

klíčových oblastech jako jsou například energetika, vnitřní trh a společná obchodní politika EU. 

Brexit je nicméně třeba brát jako fakt. Je nutné se na něj důkladně připravit, mít jasně stanovené 

priority čeho a proč chceme dosáhnout. Neměli bychom chtít Brity potrestat za svobodné 

rozhodnutí lidu, musíme usilovat o férové nastavení budoucích hospodářských a politických 

vztahů s Velkou Británií. Na druhou stranu, Brexit je také možné brát jako výzvu či příležitost. 

Nemyslím tím pouze výzvu pro ekonomy, právníky a vyjednavače, ale také pro samotnou 

Evropskou unii zejména pokud jde o zamyšlení se nad důvody, které k Brexitu vedly. Pro nás to 

může znamenat také výzvu k hledání a vytváření nových spojenectví a koalic. 

Proto již několik měsíců naplno pracuje Pracovní tým pro Brexit, jehož jste někteří z vás členové, 

včetně jeho podskupin, které se intenzivně zabývají všemi aspekty Brexitu zejména z pohledu 

dopadů na Českou republiku. Včera, 30. března, odjela poměrně početná delegace náměstků 

několika resortů v čele se státním tajemníkem pro EU jednat do Bruselu s vyjednávacím týmem 

bývalého komisaře Barniera. I to je důkaz, že česká vláda bere Brexit s plnou vážností, chce se na 

něj co nejlépe připravit a jeho průběžnou a výslednou podobu výrazně ovlivňovat. Pro vás, naše 

partnery, pak nabízíme veškeré informace týkající se Brexitu v našem speciálu na portálu 

Businessinfo.cz. 

 

V březnovém zpravodaji vám přinášíme rovněž další aktuality a také informace o plánovaných 

aktivitách, při nichž se s některými z vás těšíme na viděnou. 

 

 
Lukáš Prokeš 

Ředitel odboru evropského a mezinárodního práva 

 

http://www.businessinfo.cz/brexit
http://www.businessinfo.cz/brexit
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WTO má nového Generálního ředitele 

Členové Světové obchodní organizace (WTO) zvolili dne 28. února 2017 nového Generálního 

ředitele WTO. Stal se jím dosavadní ředitel Brazilec Roberto Azevêdo, který byl jediným 

nominovaným kandidátem na tento post. R. Azevêdo v uplynulém funkčním období významným 

způsobem přispěl k dosažení prvních konkrétních výsledků organizace po mnoha letech 

obchodních jednání, včetně Dohody o usnadňování obchodu, která vstoupila v platnost minulý 

týden. Staronový Generální ředitel zahájí své nové funkční období v září 2017 s nelehkým úkolem 

– dovést do úspěšného konce letošní prosincovou IX. Konferenci ministrů členů WTO v Buenos 

Aires. 

 

Na MPO se konalo již 9. zasedání česko-kazachstánské mezivládní komise 

Ve dnech 28. února-1. března 2017 se na MPO uskutečnilo 9. zasedání česko-kazachstánské 

mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. Českou 

delegaci složenou z expertů dotčených resortů, institucí a zástupců podnikatelských struktur ČR 

vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba. Delegaci Kazachstánu vedl náměstek 

ministra energetiky Bachytžan Džaksalijev. Podrobněji zde. 

 

Rusko – exportní příležitosti pro české firmy 

Dne 1. března 2017 se na MZV ČR uskutečnil seminář s názvem „Rusko – exportní příležitosti pro 

české firmy“. Na této akci vystoupil s prezentací náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR 

Vladimír Bärtl. Seminář na stejné téma se konal i 28. února v Ostravě. Za MPO ČR zde vystoupil 

ředitel odboru zahraničně ekonomických politik I. Martin Pospíšil. Více podrobností naleznete na 

našem webu. 

 

Březnové zasedání Rady pro TRIPS  

Ve dnech 1. a 2. března 2017 se uskutečnilo první zasedání Rady pro TRIPS (obchodní aspekty práv 

k duševnímu vlastnictví) v letošním roce. Kromě tradičních témat, jako je například vztah 

biodiverzity a práv k duševnímu vlastnictví nebo otázka patentovatelnosti živých forem 

organizmů, proběhla živá diskuze rovněž k otázce veřejného zdraví a přístupu k lékům pro 

nejchudší země nebo problematice e-commerce. Řada členů WTO, vč. EU, také na základě 

vlastních projektů a iniciativ demonstrovala pozitivní dopad IPR na rozvoj mikro, malých a 

středních podniků (MSMEs). 

 

Konzultace se zástupci Mezinárodní investiční banky 

V pondělí 6. března 2017 se uskutečnilo na půdě ministerstva průmyslu a obchodu setkání 

zástupců MPO, ministerstva financí a ministerstva zahraničí s delegací Mezinárodní investiční 

banky (MIB) vedenou ředitelem Sekce strategického rozvoje a analýz Georgijem Potapovem. 

Schůzka se uskutečnila v rámci mise MIB do ČR, která navazuje na schválení Strategické vize MIB 

na období 2018-2022 na zasedání bankovní rady v prosinci 2016. Tato vize by měla společně s 

misemi MIB do členských států sloužit jako základ pro strategii banky na další pětileté období. 

Strategie rozvoje MIB bude předložena ke schválení na zasedání bankovní rady v červnu 2017. 

Podle výše zmíněné vize by mělo být hlavním cílem MIB do roku 2022 dokončit přechod od období 

http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/zeme-sns-a-dalsi-zeme/mpo-hostilo-9--zasedani-cesko-kazachstanske-mezivladni-komise--226561/
http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/zeme-sns-a-dalsi-zeme/seminar-k-exportnim-prilezitostem-pro-ceske-firmy-v-ruske-federaci--226538/
http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/zeme-sns-a-dalsi-zeme/seminar-k-exportnim-prilezitostem-pro-ceske-firmy-v-ruske-federaci--226538/
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restartu banky k plnohodnotné mezinárodní finanční instituci. Banka by se měla snažit více 

zohledňovat priority svých akcionářů a blíže s nimi spolupracovat kladouce si jako hlavní cíl rozvoj 

ekonomik členských států. V rámci konzultací proběhla diskuze nad novými produkty, které banka 

nabízí pro podnikatele a další relevantní aktéry a nad novými možnostmi spolupráce mezi MIB a 

ČR. Kromě toho se účastníci schůzky shodli na tom, že by měli vzájemně posílit prezentaci MIB 

před českou podnikatelskou sférou. Mají na tom zájem jak představitelé banky, tak i ČR jakožto 

její akcionář. Rovněž bylo dohodnuto, že zástupci MIB budou zváni MPO na relevantní akce 

bilaterálního charakteru jako mezivládní či smíšené komise. 

 

Angola uznává cizí rozhodčí nálezy 

Dne 6. března 2017 se Angola stala 157. smluvní stranou Úmluvy o uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů známé také jako Newyorská úmluva. Tento mezinárodněprávní dokument 

představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů pro výkon rozhodčích nálezů, kdy stanovuje 

podmínky, za nichž je možné na území jejích smluvních států uznat a vykonat cizí rozhodčí nález, 

tj. rozhodčí nález, který byl vydán na území jiného státu. S takovýmito nálezy má být podle této 

úmluvy zacházeno stejně jako s domácími rozhodčími nálezy, čímž usnadňuje jejich následný 

výkon. 

 

Tunisko – ekonomické a investiční příležitosti 

Dne 8. března 2017 uspořádalo MPO ve spolupráci s Velvyslanectvím Tuniské republiky v Praze a 

se Svazem průmyslu a dopravy ČR seminář k ekonomickým a investičním příležitostem v Tunisku. 

Seminář zahájili náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný a velvyslanec Tuniské 

republiky v Praze Mohamed Selim Hammami. Poté vystoupili představitelé dvou tuniských 

agentur na podporu průmyslu, inovací a investic (FIPA a APII) a Ministerstva financí Tuniska. Cílem 

semináře bylo představení českým firmám a institucím tuniského podnikatelského prostředí a 

možnostech podnikání či investování v sektorech se silným potenciálem, ke kterým patří např. 

automobilové a letecké součásti, elektrický a elektronický průmysl, potravinářský průmysl či 

zemědělství. Tunisko vyhlásilo nový investiční zákon pro období 2016-2025, upravující daňové 

úlevy. Seminář navázal na Mezinárodní investiční konferenci Tunisia 2020 uskutečněnou v 

listopadu 2016 v Tunisu. Odkaz: web MPO ČR. 

 

Oficiální účast ČR na veletrzích Z-Messe a Intec v Lipsku 

Ve dnech 9. -10. března 2017 navštívil náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Eduard 

Muřický veletrhy Z-Messe a Intec v německém Lipsku. Při této příležitosti se setkal s Markusem 

Geisenbergerem, jednatelem firmy Lipské veletrhy, s.r.o. Poté spoluzahájil „Fórum tří zemí Sasko 

– ČR – Polsko“ V dalším průběhu fóra, jehož se zúčastnilo přes 100 představitelů firem z uvedených 

tří zemí, si účastníci vyslechli prezentaci pana náměstka na téma „Aktuální trendy k optimalizaci 

výrobních procesů na cestě k průmyslu 4.0“. Přímo na společné české expozici proběhlo na 

pozvání pana náměstka společenské setkání účastníků fóra, v jehož průběhu se prohloubila 

stávající a byla navázána nová obchodní spojení. Vystavovatelé z ČR především vysoce hodnotili 

skutečnost, že pan náměstek v rámci časových možností věnoval přiměřený čas individuálním 

pohovorům s českými firmami. Pan náměstek navštívil rovněž firmu Porsche Leipzig GmbH, která 

http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-podporuje-rosirovani-ekonomicke-spoluprace-s-tuniskem--226684/
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byla zaměřena na poslední trendy ve vývoji automobilového průmyslu včetně akcentu na 

elektromobilitu a na nejnovější trendy v průmyslové výrobě. 

 
CERN hledá dodavatele pro příští velký projekt 

Mezinárodní organizace CERN upozorňuje české zájemce na možnou spolupráci pro potenciální 

dodavatele. Ve dnech 22. a 23. května 2017 se ve Warringtonu (UK) koná tzv. 3. průmyslový den, 

čili informační setkání k připravovanému velkému projektu – High Luminosity LHC project (HL-

LHC). Zváni jsou dodavatelé supravodivých a kryogenních technologií, elektroniky, 

elektrotechniky, mechaniky, zařízení pro ultra-vysoké vakuum, radiofrekvenčních zařízení a 

dalších souvisejících technologií. Bližší informace o projektu naleznete zde. Připomeňme, že CERN 

(Centre Européen pour la Recherche Nucléaire) je mezinárodní organizace zabývající se základním 

výzkumem struktury hmoty a elementárních částic, se sídlem v Ženevě. Působí od roku 1954 a 

Česká republika je jedním z členských států. V roce 2009 byl v Ženevě uveden do provozu dosud 

největší urychlovač částic na světě – LHC (Large Hadron Collider). Agentura CzechTrade se v roce 

2008 zapojila do zprostředkování informací o aktuálních veřejných zakázkách CERN a její 

specialista je zároveň koordinátorem toku informací mezi nákupním oddělením CERN a českými 

firmami; v současné době je jím Ing. Oldřich Veselý. Registraci na uvedenou akci mohou případní 

zájemci provést on-line. 

 

Němci přijedou do Plzně hledat české dodavatele 

Již sedmé setkání českých výrobců s nákupčími významných německých firem proběhne 16. 

května 2017 ve Vědeckotechnickém parku v Plzni. V rámci akce Sourcing Day Tschechien 2017 je 

organizuje agentura CzechTrade ve spolupráci se svým německým zastoupením v Düsseldorfu a 

Spolkovým svazem materiálového hospodářství, nákupu a logistiky (BME). CzechTrade v rámci 

předem definovaných kategorií vyhledá potenciální české dodavatele. Nákupčí na základě 

vyplněných firemních profilů vyberou ty nejvhodnější, které CzechTrade následně na akci přizve. 

Zástupci tuzemských podniků budou mít příležitost hovořit individuálně s nákupčími významných 

německých firem o konkrétních kooperačních nabídkách. Sourcing Day v Plzni je tradičně zaměřen 

na dodavatele ve strojírenství, automobilovém, elektrotechnickém a leteckém průmyslu. Letos 

plánuje CzechTrade celou řadu podobných setkání s nákupčími nejen z Německa, ale i z Velké 

Británie, Švédska, Francie, Španělska či Brazílie. 

 

Pravidelné konzultace Klientského centra pro export 

I v měsíci dubnu jsme jako obvykle připraveni na vaše otázky v rámci konzultací pracovníků MPO, 

které poskytují v Klientském centru pro export. Jak úspěšně vyvážet do Francie, Švýcarska, na 

Kubu či do Ruska, to jsou témata, o kterých se můžete poradit v dubnových termínech. Zájemce 

prosíme, aby se registrovali zasláním krátkého emailu na adresu kcexport@businessinfo.cz. V 

emailu, prosím, uveďte své jméno, název společnosti, kontaktní údaje (email a tel.) a stručně 

popište předmět vašeho zájmu. 

https://indico.cern.ch/event/607165/
http://www.cern.ch/
mailto:oldrich.vesely@czechtrade.cz
https://indico.cern.ch/event/607165/registrations/33528/
http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/zelena-linka-pro-export/pravidelne-konzultace-mpo-v-klientskem-centru-pro-export---227219/
mailto:kcexport@businessinfo.cz
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Konference o příležitostech CETA pro české firmy 

Dne 13. března 2017 se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci se 

Zastoupením Evropské komise v ČR a Velvyslanectvím Kanady v ČR uskutečnila konference k 

dohodě CETA mezi EU a Kanadou. Šlo o vyvrcholení dosavadních aktivit majících za cíl přiblížit 

CETA firmám a spotřebitelům ještě před zahájením předběžného provádění. CETA bude 

předběžně prováděná, jakmile také Kanada dokončí své interní procedury, tj. pravděpodobně do 

léta 2017. Důležitost této dohody podtrhl velký zájem o konferenci, které se zúčastnilo více než 

sto zástupců firem, expertů z řad státní správy i specializovaných agentur. Právě na základě 

nejčastějších dotazů podnikatelského sektoru se konference zaměřila na tři hlavní oblasti – 

vzájemné uznávání výsledků posouzení shody v CETA, pravidla původu a nové podmínky 

vnitrofiremní mobility, pohyb investorů a poskytovatelů služeb a uznávání kvalifikací. Své 

příspěvky přednesli zástupci Generálního ředitelství pro obchod Evropské komise, představitelé 

organizací pro akreditaci subjektů posuzování shody EU a Kanady, expert projektu financovaného 

EU „Market access support for EU business in Canada in the CETA context“ a také zástupci 

Ministerstva zahraničních věcí, či Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Více informací 

o konferenci a jejím obsahu naleznete v kapitole 8 na našem portálu BusinessInfo.cz.  

 

Cesta do Paraguaye a Argentiny 

Ve dnech 20. -23. března 2017 uskutečnil náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl 

pracovní cestu do Paraguaye a Argentiny s cílem upozornit na celkové možnosti českého průmyslu 

a exportní nabídky a také projednat očekávání, která plynou pro Českou republiku z dohody mezi 

EU a Mercosurem jako společným trhem nejdůležitějších ekonomik Jižní Ameriky. Náměstka 

Bärtla doprovázeli zástupci Ministerstva obrany a firem převážně ze sektoru dopravy, IT a 

obranného průmyslu. V Paraguayi se delegace prezentovala na III. Investičním fóru Evropa-

Paraguay a dále proběhla separátní prezentace českých firem a jednání s paraguayskými 

protějšky. V Argentině podnikatelská delegace prezentovala zejména kapacity obraného a 

bezpečnostního průmyslu. V rámci bilaterálních jednání byly hlavními tématy současné bilaterální 

vztahy, existující projekty českých firem, mezivládní dohoda o ekonomické spolupráci a s ní 

související nadcházející akce, aktuální obchodní politika obou zemí a vyjednávání dohody mezi EU 

a MERCOSUR, v Buenos Aires souběžně s návštěvou probíhalo další vyjednávací kolo EU-

MERCOSUR. Více informací naleznete zde a zde. 

 

Mezinárodní konference k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Úmluvě o 

promlčení při mezinárodní koupi zboží 

Dne 24. března 2017 uspořádalo v Praze Ministerstvo průmyslu a Obchodu ČR společně s Komisí 

OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) mezinárodní konferenci k Úmluvě OSN o 

smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží. 

Konference byla zorganizována k příležitosti projednávanému stáhnutí výhrady České republiky k 

Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a Dodatkovému protokolu k Úmluvě 

o promlčení při mezinárodní koupi zboží (Úmluva o promlčení). Jejím cílem byla propagace CISG 

a Úmluvy o promlčení, jejich aplikace a jednotná interpretace. Konference, jež probíhala v 

angličtině, se zúčastnili soudci, akademici, advokáti, zástupci veřejného sektoru a zástupci 

http://www.businessinfo.cz/CETA
http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/namestek-ministra-prumyslu-a-obchodu-vladimir-bartl-vedl-delegaci-ceskych-firem-pri-jednanich-v-paraguayi-------227037/
http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/namestek-ministra-prumyslu-a-obchodu-vladimir-bartl-jednal-v-argentine-o-moznostech-uplatneni-ceskych-firem-na-tamnim-trhu----227170/
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pozvaných států, kteří tak získali možnost diskutovat o aktuálních záležitostech spojených s 

unifikovanou aplikací CISG soudy jejích 85 smluvních států. Na konferenci vystoupili mimo jiné 

Prof. Ulrich G. Schroeter (z Univerzity v Basileji), Dr. Francesco Cortesi (z italského Kasačního 

soudu) a JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. (z Nejvyššího soudu ČR), kteří hovořili o obecné praxi a 

svých zkušenostech s aplikací CISG a jejích přínosech pro praxi v mezinárodním obchodě. 

 

Ředitel Martin Pospíšil jednal s ředitelkou Britské obchodní komory 

Jednání proběhlo na Britské obchodní komoře v Praze z iniciativy MPO. Cílem bylo navázat na 

dobré vztahy mezi MPO a BOK z minulosti, upevnit pracovní kontakt s novým vedením BOK v 

„před-brexitovém“ období, který bude mimořádně důležitý v nadcházejícím období – nejen při 

přípravě širokého spektra „brexitových“ agend MPO. Seznámit se prostřednictvím BOK s názory 

britských firem – členů BOK na potenciální dopady tohoto procesu. Současně stručně informovat 

o uchopení tohoto procesu českou stranou, potažmo MPO. Diskuse proběhla i k aktuálním 

vzájemným obchodním vztahům, které jsou oboustranně bezproblémové. BOK má v ČR cca 210 

členů, mezi největší patří mobilní operátor Vodafone nebo řetězec Tesco. BOK dosud neprováděl 

žádný oficiální průzkum mezi svými členy, zatím ho považuje – vzhledem ke kvantitě, ale zejména 

kvalitě brexitových dat – za neopodstatněný. Do budoucna ho ale nevylučuje. Ze setkání a 

komunikace se svými členy nicméně vyplývalo, že zatímco firmy v Británii byly rozděleny na dva 

tábory, tak mezi členy BOK, působícími v Česku, většina nebyla zastáncem spuštění tohoto 

procesu. BOK zatím nemá žádnou informaci o ohrožení nebo pozastavení jakékoli britské investice 

v ČR, z čehož ale nelze predikovat, že toto riziko nenastane v čase. Některé firmy mohou 

rozhodnutí o investicích pozdržet, dokud se nevyjasní, s jakými podmínkami budou moci v 

budoucnu počítat. Díky členství v EU byl vzájemný obchod snazší, což je koneckonců jedna ze 

základních myšlenek vzniku unie. Obě strany považují potenciál vzájemné spolupráce nadále za 

velmi významný a předpokládají, že ani Brexit neznamená konec dobrých vztahů a bezproblémová 

bude i další vzájemná informovanost BOK a MPO. BOK, i po jistém, ne zcela očekávaném 

překvapení, nadále pomáhá britským firmám v ČR s byznysem a i v období určité nejistoty je jejím 

hlavním úkolem (tak jako dříve): pomáhat britským firmám s exportem či hledáním dodavatelů, 

ale i s investicemi. 

 

Výsledky zahraničního obchodu se státy Balkánského poloostrova za rok 2016 

Obchod se státy Balkánského poloostrova (tj. AL, BA, BG, GR, HR, ME, MK, RO, SI, XK, XS) tvořil 3 

% našeho zahraničního obchodu v roce 2016 (nebo také 8,5 mld. eur). Našimi největšími 

obchodními partnery na Balkáně (dle objemu zahraničního obchodu roku 2016) jsou Rumunsko 

(3,57 mld. eur), Slovinsko (1,16 mld. eur), Bulharsko (1,09 mld. eur) a Srbsko (0,75 mld. eur). 

Obchodní výměna ČR se státy Balkánského poloostrova v roce 2016 meziročně vzrostla o 8,8% (se 

světem náš obchod meziročně vzrostl o 13,1%). Přičemž nejvíce vzrostl obchod s Albánií (o 67%) 

a Makedonií (o 64%). Naše dovozy z Albánie meziročně vzrostly o 90% a z Makedonie o 82%. V 

obou těchto zemí byl skokový nárůst zapříčiněn otevřením továren, které dodávají zboží pro český 

automobilový průmysl. Meziroční pokles byl zaznamenán pouze v případě dovozů z Černé Hory (-

27%) i z Bosny a Hercegoviny (-0,4%) a vývozu do Bulharska (-2,2%), přitom však celkový objem v 

těchto třech zemích meziročně vzrostl. Náš obchod s balkánskými státy je vysoce přebytkový; v 
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roce 2016 šlo o přebytek 1,15 mld. eur. Balkán je tradičně trhem pro české firmy z oblasti 

energetického průmyslu. Jde hlavně o uhelné elektrárny, neboť lignit je zde jedním z největších 

nerostných zdrojů. Po přijetí nových pravidel OECD se české firmy zaměřují na modernizaci a 

ekologizaci. Největší položku našich vývozů představují automobily a v posledních letech také 

obchod s elektrickou energií. Balkán je prostor, který prochází modernizací. Nabízí se tak celá řada 

projektů, k nimž však často chybí finance. Především na západním Balkáně se nabízí celá řada 

infrastrukturních projektů, je však stále obtížnější obstát před konkurencí se zajištěným levným 

státním financováním z Číny. V roce 2016 proběhlo zasedání smíšené komise se Srbskem, 

bilaterální konzultace s Bosnou a Hercegovinou. České firmy se aktivně účastní veletrhů, uchází se 

o zakázky a hledají příležitosti pro své investice. Největší obchodní výměna je s členskými státy EU 

(SI, HR, BG, RO), mezi zbylými zeměmi Balkánského poloostrova pak – co do objemu – dominuje 

Srbsko. 

 

Zapojení stakeholderů do veřejné konzultace k Systému všeobecných celních preferencí (GSP) 

Dle Nařízení o GSP musí Evropská komise předložit Radě a Evropskému parlamentu do listopadu 

2017 zprávu, která hodnotí systém GSP po pěti letech jeho fungování. Za tímto účelem nechala 

Evropská komise zpracovat externí společností Development Solutions studii, která bude 

hodnotící zprávu doplňovat. Pro přípravu studie jsou zásadní informace od firem, sociálních 

partnerů a dalších stakeholderů, týkajících se vlastních zkušeností se systémem GSP, s pravidly 

jeho fungování při obchodování, návrhů na jeho zlepšení apod. Proto bude spuštěna veřejná 

konzultace formou dotazníku, který bude během března k dispozici na stránkách věnovaných 

hodnocení GSP, konkrétně zde. 

 

Evropská komise a Nový Zéland učinily další krok pro zahájení jednání o dohodě o volném 

obchodu 

Strategie Evropské komise „Obchod pro všechny“ stanovuje ambiciózní agendu v oblasti 

bilaterálních dohod o volném obchodu a jedním z cílů je posílit vzájemné vztahy s asijsko-

pacifickým regionem. Významnými hráči v tomto regionu jsou Austrálie a Nový Zéland, kteří sdílí 

evropské hodnoty a hrají důležitou roli v multilaterální oblasti. Diskuze o budoucím uspořádání 

ekonomických vztahů s Novým Zélandem začaly v roce 2015. V březnu 2017 byly dokončeny 

přípravné konzultace, které měly za cíl zhodnotit všechny aspekty bilaterálních obchodních vztahů 

a definovat oblasti, které by mohla dohoda o volném obchodu zahrnovat. Aby mohla Evropská 

komise začít s Novým Zélandem vyjednávat jménem členských států EU, bude potřeba schválit 

mandát pro jednání – tento proces trvá cca půl roku. 
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