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Zpravodaj zahraničního obchodu|MPO & CzechTrade 

9_2017 

21. září 2017 
 

 

Vážení partneři, milí kolegové, 

zatímco brány kazachstánského EXPO se sotva dovřely, již vrcholí přípravy na další významnou 

událost, v rámci které se bude opět prezentovat Česká republika a zejména naše strojařské podniky 

a exportéři. Mezinárodní strojírenský veletrh letos chystá již své 59. opakování a tématem je, 

přiléhavě současným výzvám, průmyslová automatizace. Ministerstvo průmyslu a obchodu, agentura 

CzechTrade a CzechInvest na něm nebudou chybět ani letos. Připravili jsme zajímavý program, 

kterému věnujeme speciální rubriku tohoto zářijového zpravodaje. 

 

Další důležitou událostí je ratifikace hospodářské a obchodní dohody CETA, která upravuje 

hospodářské a obchodní vztahy EU a Kanady, jejíž předběžné provádění započíná právě dnes. K 

dohodě CETA jsme proto připravili malý speciál na portálu BusinessInfo, ve kterém vysvětlujeme 

nejčastěji kladené otázky a přikládáme všechny související dokumenty. Doufám, že vám i našim 

firmám tyto informace, jakož i další zajímavosti zářijového zpravodaje poslouží, a těším se, že se s 

mnohými z vás v Brně setkám. 

 

 
Ing. Vladimír Bärtl 

Náměstek ministra 

 

 

 

 

 

 

http://www.businessinfo.cz/ceta
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MPO na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro letošní ročník Mezinárodního strojírenského 

veletrhu nový doprovodný program, jehož prostřednictvím chceme seznámit odbornou i laickou 

veřejnost s aktuálními obchodními a ekonomickými tématy, kterými se v posledním období 

zabýváme. Na několika seminářích a workshopech nabízíme výrobním a exportním firmám odpovědi 

na otázky, jak jsou pro ně zajištěny férové podmínky a nové obchodní příležitosti např. v připravované 

dohodě o volném obchodu mezi EU a Japonskem, jež otevře možnosti uplatnění na velkém asijském 

trhu. Poskytneme českým firmám informace o patentové ochraně v ČR a v zahraničí a rozebereme 

exportní příležitosti spojené s efektivní ochranou práv duševního vlastnictví nebo s využitím možností 

celních zvýhodnění při dovozu. Přijměte, prosím, pozvání na diskuzi s odborníky z MPO, Generálního 

ředitelství cel i z dalších útvarů na těchto akcích: 

 

Seminář Nové exportní příležitosti v Asii – Vietnam a Japonsko 

Úterý, 10. října 2017 – sál P2, 13:00 – 14:50 hod. 

Cílem semináře je představit firmám aktuální stav vyjednávání a budoucí implementace dohod o 

volném obchodu EU-Vietnam a EU-Japonsko a příležitosti, které tyto obchodní dohody nabízí českým 

exportérům. Akce je organizována ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při 

EU. Závěrem semináře bude firmám představena Market Access Database, která zahrnuje informace 

o podmínkách exportu zboží na důležité světové trhy. 

 

Workshop Podpora exportu a růstu firem s využitím práv průmyslového vlastnictví 

Úterý, 10. října 2017 – sál P2, 15:00 – 16:00 hod. 

Informativní workshop, který pořádá MPO ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), 

poskytne návštěvníkům užitečné informace o ochraně práv k duševnímu vlastnictví v ČR i zahraničí. 

Workshop představí problematiku patentové ochrany a její marketingové využití. Návštěvníci 

workshopu se dovědí o specificích patentové ochrany na vybraných exportních trzích a o možnosti 

podpory aplikovaného výzkumu z fondů EU. Cílovou skupinou workshopu jsou malé a střední 

podniky, které nabízí inovativní produkty a snaží se prorazit na zahraničních trzích. 

 

Seminář Odpovědné chování podniků 

Středa, 11. října 2017 – sál P2, 13:00 – 13:30 hod. 

Seminář na téma společensky odpovědného podnikání by měl přispět k plnění usnesení vlády č. 

779/2013, kterým bylo na MPO zřízeno Národní kontaktní místo (NMK) pro implementaci Směrnice 

OECD pro nadnárodní podniky (Směrnice). Cílem semináře bude seznámit účastníky s významem a 

posláním Směrnice jako jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních instrumentů v oblasti 

společenské odpovědnosti firem. Cílovou skupinou workshopu jsou nadnárodní podniky, ale také 

podniky zapojené do globálních dodavatelských řetězců, případně podniky, které mají zájem 

odpovědně podnikat či již odpovědně podnikají. 

 

http://www.cebre.cz/
http://madb.europa.eu/madb/
http://upv.cz/
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Workshop k implementaci dohod o volném obchodu (včetně ochrany zahraničních investic) 

Středa, 11. října 2017 – sál P2, 13:40 – 14:50 hod. 

Workshop organizuje MPO ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel. Jeho záměrem je na příkladu 

dohody o volném obchodu s Koreou a Kanadou prezentovat firmám jednoduchý návod, jak dohody 

využívat, zaměřit se na praktické dopady – pravidla původu a regulatorní spolupráci (možnosti 

vzájemného uznávání). Zájemcům – českým investorům v zahraničí – budou také poskytnuty 

informace o právní úpravě ochrany investic v zahraničí, jež poskytují současné dohody o ochraně a 

podpoře investic, které má uzavřené ČR nebo které aktuálně sjednává Evropská unie jménem všech 

členských států. Účastníci budou informování nejen o nových trendech v oblasti investiční ochrany 

(návrh EU na vytvoření mezinárodního investičního soudu), ale také aktuálních rizicích (vypovězení 

dohody o podpoře a ochraně investic ze strany Indie). Cílovou skupinou workshopu jsou podniky, 

které investují v zahraničí, případně mají záměr takto v budoucnu učinit. 

 

Workshop o možnostech levného dovozu 

Středa, 11. října 2017 – sál P2, 15:00 – 16:00 hod. 

Workshop připravovaný ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel by měl informovat firmy o 

možnostech, které nabízí celní suspenze a systém všeobecných celních preferencí (GSP). Jeho cílem 

je osvětlit praktické využití těchto nástrojů a vysvětlit přínosy Dohody WTO o usnadňování obchodu 

(TFA). 

 

Propagace integrovaných služeb pro podnikatele 

Středa, 11. října 2017 – stánek MPO, (pavilon P č. stánku 90), 9,00 – 17,00 hod. 

Informace o službách pro podnikatele na vnitřním trhu EU – Jednotné kontaktní místo, SOLVIT, 

ProCop (kontaktní místo pro výrobky). Individuální konzultace na stánku MPO pro návštěvníky 

veletrhu. 

 

Prezentace o použití databáze MADB (Market Access Database) – informace o vstupních 

podmínkách na trhy nečlenských zemí EU 

Čtvrtek, 12. října 2017 – stánek MPO (pavilon P č. stánku 90), 9,00 – 17,00 hod. 

Prezentaci bude možno zhlédnout na stánku MPO, jejím cílem je podat firmám informaci o databázi, 

ve které zdarma naleznou podmínky pro export zboží na všechny důležité světové trhy. Individuální 

konzultace na stánku MPO. Možnost vyzkoušení Market Access Database pro návštěvníky veletrhu. 

 

I CzechTrade připravuje v Brně seriál akcí  

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, jeden z nejdůležitějších veletrhů strojírenské produkce ve 

střední Evropě, by neměl uniknout žádnému exportérovi z tohoto odvětví, a proto také agentura 

CzechTrade, která podporuje tuzemské firmy v jejich exportních aktivitách, i letos přichází s bohatým 

doprovodným programem. Oficiální partnerskou zemí letošního ročníku je Indie a její expozice obsadí 

téměř celý pavilon A1. Svou zahraniční kancelář má v Indii i agentura CzechTrade, a tak bude možné 

v indickém pavilonu najít její stánek, který bude sdílet s Asociací malých a středních podniků a 

živnostníků a který bude věnovaný nově otevřenému českému podnikatelskému inkubátoru v Indii. 

CzechTrade pro návštěvníky chystá pestrý program včetně tradičního Meeting Pointu, na který letos 
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přijede rekordních 32 zahraničních zástupců CzechTrade, kteří poradí českým exportérům s 

působením na zahraničních trzích. Česká podnikatelská reprezentace při EU – CEBRE představí 

Investiční plán pro Evropu, tj. iniciativu, která má zvýšit investice a podpořit hospodářský růst v EU. 

Konference Export do Německa se zaměří na strojírenský a plastikářský průmysl u našich sousedů. 

Nebude chybět ani seminář na téma kvalitního designu, na kterém profesionální designéři představí, 

jak efektivně komunikovat užitnou hodnotu a vlastnosti výrobku a tím zvýšit jeho prodejnost. Pro 

zástupce firem se zájmem o obchodování s Indií agentura CzechTrade připravuje také workshop 

Export do Indie – výzva i příležitost. Účastníci se na něm budou moci seznámit s aktuálními 

obchodními příležitostmi v teritoriu či se samotným provozem inkubátoru. Budeme se na vás těšit 9. 

- 13. října v indickém pavilonu, v Exportním domě na volné ploše K, nebo na stánku Ministerstva 

průmyslu a obchodu a Svazu strojírenské technologie v pavilonu P či při jednom z našich 

doprovodných programů. 

 

V rámci MSV dále připravujeme: 

- Business den Ruské federace (10. října dopoledne) 

- Exportní konference SRN (10. října odpoledne, organizuje CzechTrade) 

- Business den Běloruska (11. října dopoledne) 

- Business den Ukrajiny (11. října odpoledne) 

Všechny termíny a místa konání seminářů naleznete rovněž na webu MPO v přehledu aktuálních akcí 

(Kalendář akcí). Akce jsou uvedeny také v sekci Doprovodný program na adrese: 

http://www.bvv.cz/msv/msv-2017/ (Program odborných konferencí a seminářů). Bližší informace 

zájemcům poskytne Ing. Vladimír Bomberovič, Odbor řízení exportní strategie a služeb MPO, tel. 224 

852 919, e-mail: bomberovic@mpo.cz. 

 

Aktuálně 
Cesta ministra Havlíčka do Bulharska a Moldavska 

Na základě pozvání partnerských rezortů se právě v těchto dnech (19. – 21. září 2017) uskutečňuje 

cesta pana ministra Jiřího Havlíčka do Bulharska a Moldavska. V rámci této cesty proběhne v 

Moldavsku také zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci. Gestorem mezivládní 

Dohody o hospodářské spolupráci je za českou stranu Ministerstvo průmyslu a obchodu, vedoucím 

české části Mezivládního výboru je náměstek ministra Jiří Koliba. Pana ministra na této cestě 

doprovází mise českých podnikatelů, kterou připravila Hospodářská komora ČR. Cesty se zúčastní 

také resorty MZV, MZe a MŽP, dále zástupci ÚNMZ, EGAP a Komory obchodu a průmyslu pro státy 

SNS a člen Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Během cesty se v Bulharsku 

uskuteční jednání pana ministra s ministrem hospodářství Karanikolovem a s náměstkem ministryně 

pro energetiku Stankovem. V Moldavsku pan ministr dnes mj. jedná s místopředsedou vlády a 

ministrem hospodářství a infrastruktury Calmicem. Dále proběhnou v obou zemích také 

podnikatelská fóra, která cílí na zprostředkování kontaktů českým firmám prostřednictvím 

následných B2B jednání. 

 

http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/vystavy-veletrhy/
http://www.bvv.cz/msv/msv-2017/
mailto:bomberovic@mpo.cz
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Španělsko – aktuální příležitosti pro české exportéry 

Dnes, 21. září 2017 rovněž proběhne v Liberci exportní konference zaměřená na aktuální exportní 

příležitosti pro podnikatele ve Španělsku. Účastníci z řad podnikatelů se dovědí o aktuální politické i 

ekonomické situací ve Španělsku a budou se moci seznámit s vývojem zahraničního obchodu s touto 

iberskou zemí v posledních letech. Seznámí se dále s aktuálními exportními příležitostmi a 

plánovanými aktivitami pro podporu českých firem se zájmem o Španělsko. Bude jim též doporučeno 

desatero pro obchodování se Španělskem a vyslechnou rovněž přednášku o úspěšných případech 

našich firem na tamním trhu. V kostce jim bude též připomenuta nabídka služeb jednotné zahraniční 

sítě státu exportérům, investorům a všem, kteří podnikají v tuzemsku nebo chtějí expandovat do 

zahraničí. V závěru proběhnou individuální konzultace firem se zástupci CzechTrade a MPO. 

 

Podnikatelská mise do Tatarstánu 

6. zasedání Společné pracovní skupiny pro obchodně-ekonomickou spolupráci mezi Českou 

republikou a Republikou Tatarstán se bude konat ve dnech 25. - 26. září v Kazani (Ruská federace). 

Delegaci MPO ČR na zasedání povede náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba. 

Spolupředsedou z tatarstánské strany je místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu 

Republiky Tatarstán Albert Karimov. V rámci tohoto výjezdu organizuje Komora pro hospodářské 

styky se SNS podnikatelskou misi zaměřenou na rozšiřování ekonomické spolupráce mezi českými a 

tatarstánskými podnikateli. 

 
Češi uspěli na Gamescomu 

Gamescom v Kolíně nad Rýnem patří k největším herním výstavám již mnoho let, a dosud na něm 

chybělo jakékoli výraznější zastoupení české scény, i přesto, že v Česku vznikají desítky herních titulů. 

Vůbec poprvé v historii se Česká republika na veletrhu oficiálně představila v národním stánku. 

CzechTrade při volbě veletrhů, které zařazuje do projektu NOVUMM KET, vychází primárně z 

poptávky firem nebo oborových asociací. Při přípravě českého stánku na veletrhu Gamescom 2017 

CzechTrade spolupracoval se sdružením České hry, které organizuje české herní tvůrce. Herní 

asociace České hry s pomocí agentury CzechTrade tak poprvé spojila různé vývojáře pod jednu 

https://www.facebook.com/mpocr/posts/1340141209430448
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střechu. Na společném stánku se kromě sdružení České hry prezentovala čtyři česká herní studia: 

Hyperbolic Magnetism, McMagic Productions, Perun Creative a StarWell. Středověké RPG Kingdom 

Come: Deliverance od karlínských Warhorse Studios si odneslo z letošního ročníku veletrhu cenu za 

nejlepší PC hru a také nominaci v sekci nejlepších RPG her. 

 

Švédský ALFA LAVAL chce s pomocí CzechTrade nalézt nové dodavatele 

Švédský ALFA LAVAL, jednička ve výrobě separačních a filtračních technologií a 

významný výrobce technologií pro přenos tepelné energie, letos zaměřil svůj zájem na Českou 

republiku, kde chce začít intenzivněji hledat vhodné dodavatele. Tento záměr vzešel ze 

spolupráce s CzechTrade Stockholm, která spočívala v tržním průzkumu, identifikaci a 

propojení s konkrétními českými dodavateli z oblasti přesného obrábění, lisování, tváření 

plechů a tváření kovů. Během zajišťování již konkrétních jednání ve výrobnách devíti českých 

firem, projevila společnost ALFA LAVAL zájem o prezentaci agentury CzechTrade 

obchodním zástupcům globálního nákupu na jejich každoročním pracovním setkání. Na 

dvoudenním setkání v Praze ve dnech 30. – 31. 8. 2017, získali nákupčí od agentury 

CzechTrade informace o nabízených službách a základní přehled makro-ekonomických dat. 

K tomuto byla navíc zpracována analýza a podrobnější informace z oblasti strojírenství a 

částečně i energetiky. Snahou CzechTrade bylo představit české firmy nejenom jako 

dodavatele komponentů a technologií, ale i jako kvalitní výrobce finálních produktů. O 

velkém zájmu nákupčích svědčí množství dotazů a živá diskuze na konci prezentace. 

 

Stalo se 

Parlament ČR schválil dohodu CETA mezi EU a Kanadou 

Dne 13. 9. 2017 vyslovila Poslanecká sněmovna během své 60. schůze souhlas s ratifikací Komplexní 

hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA). Dokončen tak byl proces ratifikace v 

Parlamentu ČR, Senát dal svůj souhlas s CETA již v dubnu tohoto roku. Nyní bude CETA předložena k 

podpisu prezidentu republiky. Výhody CETA však budou moci firmy využívat už od 21. září 2017, kdy 

začne její prozatímní provádění. CETA otevírá pětatřicetimilionový trh jednoho z nejrozvinutějších 

států světa a nabízí nové exportní příležitosti pro naše podniky. CETA jako komplexní dohoda nejen 

odstraní 98 % cel, resp. 99 % po uplynutí všech přechodných období, ale otevírá také trh služeb, 

uvolňuje pravidla pro vysílání pracovníků do Kanady, umožňuje evropským firmám účastnit se 

kanadských veřejných tendrů na federální i provinční úrovni a odstraňuje další netarifní překážky. 

Více informací o dohodě CETA je k dispozici na adrese www.businessinfo.cz/CETA. 

 

Ambiciózní obchodní politika jako jedno z hlavních témat pro EK do konce jejího mandátu 

Předseda Evropské komise Juncker přednesl 13. září. 2017 na půdě Evropského parlamentu 

každoroční projev týkající se stavu Evropské unie. Zaměřil se na hodnocení evropské ekonomiky a na 

budoucnost EU bez Spojeného království. Cílem je mít více jednotnou, silnou a demokratičtější 

Evropu, která bude významným globálním hráčem. Jednou z pěti oblastí, na které se bude Evropská 

komise v příštím roce soustředit, je i ambiciózní společná obchodní politika. Evropská komise chce 

http://www.gamescom.de/gamescom/ausstellersuche/index.php?fw_goto=aussteller/details&&kid=0042004685&values=%7B%22alpha%22%3A%22%22%2C%22stichwort%22%3A%22%22%2C%22suchart%22%3A%22alle%22%2C%22suchort%22%3A%22alles%22%2C%22hauptwarengruppe%22%3A%22%22%2C%22halle%22%3A%22%22%2C%22land%22%3A%22CZ%22%2C%22plzort%22%3A%22%22%2C%22start%22%3A0%7D
http://www.gamescom.de/gamescom/ausstellersuche/index.php?fw_goto=aussteller/details&&kid=0042004711&values=%7B%22alpha%22%3A%22%22%2C%22stichwort%22%3A%22%22%2C%22suchart%22%3A%22alle%22%2C%22suchort%22%3A%22alles%22%2C%22hauptwarengruppe%22%3A%22%22%2C%22halle%22%3A%22%22%2C%22land%22%3A%22CZ%22%2C%22plzort%22%3A%22%22%2C%22start%22%3A0%7D
http://www.gamescom.de/gamescom/ausstellersuche/index.php?fw_goto=aussteller/details&&kid=0042004714&values=%7B%22alpha%22%3A%22%22%2C%22stichwort%22%3A%22%22%2C%22suchart%22%3A%22alle%22%2C%22suchort%22%3A%22alles%22%2C%22hauptwarengruppe%22%3A%22%22%2C%22halle%22%3A%22%22%2C%22land%22%3A%22CZ%22%2C%22plzort%22%3A%22%22%2C%22start%22%3A0%7D
http://www.businessinfo.cz/CETA
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do konce svého mandátu uzavřít dohody s Japonskem, Mexikem, Austrálií i Novým Zélandem. 

Zdůrazňována byla otázka transparentnosti a zapojení členských států a jejich národních a 

regionálních parlamentů do vyjednávání. Představen byl i návrh na evropský rámec přezkumu 

zahraničních investic. Bližší informace naleznete v tomto článku. 

 

Zasedání mezivládní komise s Arménií 

Ve dnech 11. - 13. září se v Jerevanu uskutečnilo 3. zasedání česko-arménské Mezivládní komise pro 

hospodářskou spolupráci. Předsedou české části byl náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír 

Bärtl, předsedou arménské části byl náměstek ministra ekonomického rozvoje a investic Garegin 

Melkonjan. Součástí návštěvy české delegace byla rovněž expertní jednání v rámci pracovních skupin, 

bilaterální jednání s arménskými partnery a plenární zasedání Mezivládní komise včetně podpisu 

protokolu. Mise byla mj. spojena s přípravou ekonomické dimenze cesty předsedy Senátu PČR Milana 

Štěcha do Arménie v čele podnikatelské mise organizované Svazem průmyslu a dopravy ČR počátkem 

října 2017. 

 

Usnesení vlády ČR k materiálu Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem 

Vláda ČR přijala dne 4. září 2017 usnesení k materiálu Analýza sdílené ekonomiky a digitálních 

platforem, na kterém MPO úzce spolupracovalo. Materiál má za cíl uchopit tzv. sdílenou ekonomiku, 

což je komplexní fenomén, který se dotýká široké škály oblastí a má dopady na právní i hospodářské 

prostředí. Předkládaný materiál sestává ze dvou hlavních částí, a to z analýzy právních a 

ekonomických aspektů fenoménu sdílené ekonomiky. Z analýzy právních aspektů vyplývá, že šíře 

problematiky neumožňuje jednoduchý způsob ukotvení skrze jeden právní předpis. Materiál se v této 

souvislosti zabývá tím, jak a zda vůbec sdílenou ekonomiku efektivně regulovat horizontálně (tedy 

nastavením principů platných pro všechny podniky) i vertikálně (tj. sektorově, dle věcné definice 

aktivit sdílené ekonomiky). V ekonomické části se analýza věnuje velikosti sektoru sdílené ekonomiky, 

dopadům poskytovaných sdílených služeb na tradiční sektory a hospodářství jako celek. Materiál 

rovněž rozvíjí úvahy o přínosu sdílení pro spotřebitele, poskytovatele a podnikatelský sektor jako 

takový. Ze schváleného usnesení vlády vyplývá pro MPO a další vybrané orgány státní správy několik 

konkrétních úkolů pro období nadcházejících měsíců, hlavně co se týče analýzy právních předpisů, 

které mají být kvůli fenoménu sdílené ekonomiky do budoucna upraveny. MPO bude usilovat o to, 

aby následující kroky pomohly novým a inovativním obchodním modelům růst při zajištění 

spravedlivých podmínek na trhu. 

 

Antidumping na dovozy plechů a skleněných vláken 

V současné době Komise dokončuje šetření dvou pro ČR citlivých antidumpingových řízení: možné 

prodloužení platnosti antidumpingových cel na dovozy otevřených síťovin vyrobených ze skleněných 

vláken z Číny a nové šetření dovozů zatepla válcovaných plechů z Brazílie, Iránu, Ruska a Ukrajiny. 

České firmy se významně podílejí na produkci obou komodit. Finální závěry tak přímo ovlivní jejich 

další ekonomické aktivity na našem trhu. Evropská komise na základě oprávněných připomínek 

největšího unijního výrobce síťovin ze skleněných vláken, společnosti Saint-Gobain Adfors Litomyšl, 

a intervence ministra průmyslu a obchodu Havlíčka přehodnotila svůj původní záměr ukončit platnost 

antidumpingových opatření. Předběžné závěry byly proto upraveny a nyní naznačují, že by platnost 

cel měla být prodloužena. Naopak situace se komplikuje v případě opatření na dovozy plechů. S 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
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ohledem na výhrady většiny členských států byl návrh na uvalení antidumpingových opatření 

odmítnut. Finální řešení bylo proto odloženo na konec září, kdy se k věci sejde odvolací výbor. 

 

Podnikatelská mise na EXPO Astana 

Ministr Havlíček navštívil v čele téměř třicetičlenné podnikatelské delegace EXPO Astana ve dnech 

22. - 24. srpna. Ministr se zúčastnil Kazachstánsko-českého podnikatelského fóra, které bylo za 

českou stranu organizováno Komorou pro hospodářské styky se SNS. Rovněž navštívil expozice EXPO 

2017 a jednal s náměstkem ministra energetiky Kazachstánu Bakytžanem Džaksalievem a 

představiteli Sverdlovské oblasti Ruské federace. Další informace naleznete v naší tiskové zprávě. 

 

Cesta ministra Havlíčka do Ruska a Kazachstánu 

Ve dnech 10. - 13. července uskutečnil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček pracovní cestu do 

Jekatěrinburgu (Ruská federace) a Astany (Kazachstán). Během této cesty ho doprovázela početná 

podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy ČR složená ze tří desítek zástupců českých firem. 

Účelem cesty byla účast na mezinárodním průmyslovém veletrhu INNOPROM 2017 na základě 

pozvání ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova a gubernátora Sverdlovské oblasti 

Jevgenije Kujvaševa a účast na světové výstavě EXPO 2017 v Astaně včetně podpory českých firem v 

rámci B2B akcí. Více informací o cestě do Jekatěrinburgu a cestě do Astany. 

 

Posílení spolupráce se Sverdlovskou oblastí 

Dne 11. července 2017 se v Jekatěrinburgu uskutečnilo 11. zasedání Společné pracovní skupiny mezi 

MPO ČR a Vládou Sverdlovské oblasti, jehož závěrečný protokol byl spolupředsedy podepsán za 

přítomnosti zástupců několika českých a ruských firem. Hlavními tématy rozhovorů bylo 

prohlubování bilaterálních ekonomických vztahů, posouzení možností spolupráce v oblastech jako je 

průmysl, energetika, věda a výzkum, rozvoj spolupráce na úrovni regionů a podpora českých 

podnikatelů při jejich pronikání a působení na uralském trhu. Velkým přínosem bylo rozsáhlé zapojení 

firem a B2B složky do jednání. Projekty jednotlivých podniků byly zmíněny v závěrečném protokolu. 

Více zde. 
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