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Vážení partneři, milé kolegyně, milí kolegové, 

 

blíží se apríl a Británie úspěšně směřuje k vystoupení z EU. V uplynulých týdnech se totiž vyjednávací 

týmy Evropské unie a Velké Británie shodly na velké části Dohody o vystoupení Spojeného království z 

EU. Shoda panuje zejména v otázkách práv občanů, finančního vyrovnání či podoby přechodného 

období. Ministerstvo průmyslu a obchodu si na jednu stranu přeje zachování co nejužších obchodních 

vztahů mezi oběma zeměmi, neboť spojené království je pro Českou republiku čtvrtým nejdůležitějším 

vývozním trhem, na stranu druhou nám však Velká Británie jednání příliš nezjednodušuje zejména tím, 

že odmítá být v některých otázkách pod jurisdikcí Soudního dvora EU, a sama se tak „vyautovává“ z 

vnitřního trhu a celní unie. 

 

Už teď je proto jasné, že vzniku některých překážek nebude možné zabránit a české podniky přijdou o 

některé výsady uplatňované ve vztahu ke Spojenému království v rámci vnitřního trhu. Nechceme však 

nechat Anglii zmizet po anglicku a budeme nadále hájit zájmy českých podniků a občanů tak, aby pro ně 

byla brexitová srážka co nejměkčí. Nebude to čajový dýchánek o páté, nechceme však, aby to bylo ani 

Waterloo. 

 

V březnovém vydání Zpravodaje vám opět přinášíme souhrn událostí z uplynulých týdnů i pozvání na 

několik akcí, které by vás mohly zaujmout. Tentokrát je opravdu z čeho vybírat. 

 

S přáním všeho dobrého 

 

 
Jan Havlík 

Ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled dění na MPO 

 
Jednání ministra Tomáše Hünera s obchodním radou Ruské federace v ČR 

Dne 13. února 2018 se uskutečnilo na žádost ruské strany jednání ministra průmyslu a obchodu Tomáše 

Hünera s obchodním radou – vedoucím Obchodního zastupitelství Sergejem Stuparem k česko-ruské 

Mezivládní komisi a dalším otázkám vzájemné obchodně ekonomické spolupráce. Pan rada Stupar 

stručně shrnul vývoj bilaterálních ekonomických vztahů v roce 2017, zdůraznil význam oficiální návštěvy 

prezidenta Zemana v Rusku a podtrhl její ekonomickou dimenzi. Vyzdvihl rovněž klíčovou roli MPO ČR 

při rozvoji bilaterálních obchodních vztahů. Pan ministr Hüner ocenil práci Mezivládní komise a nabídl 

otevřenost MPO ČR k vedení dialogu na různá témata ekonomické spolupráce. 

 

2. kolo česko-běloruských ekonomických konzultací 

Dne 27. února 2018 česká delegace vedená zástupcem náměstka ministra zahraničních věcí a ředitelem 

Odboru ekonomické diplomacie Markem Svobodou a ředitelem Odboru zahraničně ekonomických 

politik I Martinem Pospíšilem navštívila Bělorusko. Cílem setkání bylo zejména prohloubit obchodní, 

hospodářskou a investiční spolupráci mezi ČR a Běloruskem a prodiskutovat příležitosti, perspektivy 

a implementaci jednotlivých projektů. Strany konstatovaly rostoucí intenzitu vzájemných návštěv 

a ocenily růst bilaterální obchodní výměny. 

 

Setkání náměstka Vladimíra Bärtla s nastupujícím velvyslancem ČR v Moskvě 

Dne 2. března se uskutečnilo setkání náměstka Vladimíra Bärtla s Vítězslavem Pivoňkou v souvislosti 

s jeho nástupem do funkce velvyslance ČR v Moskvě. Předmětem bylo posouzení stavu vzájemné 

ekonomické spolupráce ČR a Ruska a priorit české strany v této oblasti. Byla představena činnost česko-

ruské Mezivládní komise jako základního nástroje prosazování ekonomických zájmů české strany v této 

bilaterální relaci. Rovněž byly představeny a diskutovány další aktivity MPO v oblasti podpory exportu 

do Ruska, a to včetně existujících problémů a možných cest jejich řešení. Podle předpokladů se pan 

velvyslanec Pivoňka ujme úřadu ve druhé polovině dubna 2018. 

 

Jednání náměstka Bärtla s britským státním ministrem Lordem Callananem 

Dne 2. března 2018 navštívil britský státní ministr Lord Callanan z Ministerstva pro odchod z Evropské 

unie (DExEU) Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho návštěva nebyla zklamáním, nicméně nepřinesla 

ohledně modalit brexitu nic zásadně nového. Očekávání, že ministr Callanan přiveze jasnou detailní 

informaci o tom, jaký vztah s EU si UK představuje po svém odchodu z EU, před zásadním projevem 

premiérky Theresy Mayové na toto téma, nebylo naplněno. Ostatně podobně jako při bleskové návštěvě 

jeho nadřízeného – ministra Davida Davise ve středu 28. února ve Stockholmu. Představeny tak byly 

pouze obrysy, které jsou doposud známy: dohoda bude co nejambicióznější, tak aby případně zavedené 

překážky ve vzájemném obchodě byly její dopady minimální a dosavadní vynikající obchodní vztahy mezi 

ČR-UK mohly pokračovat. Jak řekl Lord Callanan: „UK opouští EU, ne Evropu“. Za českou stranu vedl 

jednání NM Vladimír Bärtl, který vyjádřil naše politování nad ochodem silného partnera s podobným 

liberálním smýšlením, jakým UK je. Zajímal se o plány UK v oblasti liberalizace obchodu a regionální 

politiky. Lord Callanan ho informoval o ambiciózních záměrech UK v této oblasti, především o cíli sjednat 

dohodu s USA a zlepšit podmínky s Kanadou, kde očekává výhodnější podmínky, než má nyní sjednané 

EU. Otázkou samozřejmě je, za jakých podmínek by z takových výhod mohli čeští exportéři těžit – i toto 

prohlášení zůstalo v obecné rovině. 

 



 

 

Ministr Tomáš Hüner s podnikatelskou delegací vykonal oficiální návštěvu Indie 

Ve dnech 4. – 9. března 2018 vykonal ministr T. Hüner oficiální návštěvu Indie. Ministra doprovázela 

10členná podnikatelská delegace, která se v jihoindickém městě Chennai rozrostla o české firmy, které 

se účastnily mezinárodního strojírenského veletrhu IESS 2018. Ministr během cesty jednal s řadou členů 

indické vlády, zahájil tři podnikatelské semináře a setkal se s indickými investory. Během cesty proběhlo 

pravidelné zasedání Smíšené pracovní skupiny pro těžké strojírenství. Celou zprávu naleznete na našem 

webu i na portále BusinessInfo. 

 

Kulatý stůl k otázkám lokalizace českých společností v Ruské federaci 

Dne 12. března 2018 se konalo v budově MPO Na Františku pracovní setkání pod názvem „Kulatý stůl 

k otázkám lokalizace českých společností v Ruské federaci“. Pozvání na jednání přijalo několik desítek 

osob, které zastupovaly zájmová podnikatelská sdružení i jednotlivé podnikatelské subjekty. Jednání 

vedl náměstek Eduard Muřický. Tématem byla otázka lokalizace výroby v Ruské federaci a zejména 

praktické zkušenosti, pozitiva i problémy, se kterými se české společnosti při realizaci svých projektů 

setkávají. Debata byla velmi přínosná, a to nejen pro firmy, jež svou výrobu již lokalizují, ale i pro 

společnosti, které zvažují, zda se mají vydat touto cestou při uplatnění své produkce na ruském trhu a 

případně i při expanzi na třetí trhy formou reexportů. Výsledkem bude i formulace problémových témat 

lokalizace a cest jejich řešení v rámci česko-ruské pracovní skupiny pro lokalizaci, která bude součástí 

Mezivládní komise. Vznik pracovní skupiny pro lokalizaci je součástí výsledků loňské cesty prezidenta 

republiky do RF. 

 

Zprávy ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost 

Delegace MPO se v pondělí 12. března v Bruselu zúčastnila na zasedání Rady EU pro 

konkurenceschopnost ve formaci ministrů odpovědných za oblasti vnitřního trhu a průmyslu. Jednalo se 

o první řádné zasedání pod vedením bulharského předsednictví. Na programu jednání tentokrát nebyl 

žádný legislativní bod, ministři však jednomyslně schválili další závěry Rady ke strategii pro budoucnost 

unijního průmyslu. V rozpravě k tomuto bodu Česká republika zdůraznila nutnost naslouchat zástupcům 

průmyslu při formulaci průmyslové politiky. Klíčové pro rozvoj průmyslu je podle ČR zejména stabilní, 

předvídatelné a jasné regulatorní a právní prostředí. Řada zemí vystoupila i k aktuálnímu tématu 

zavedení amerických cel na hliník a ocel. ČR přitom zdůraznila nutnost pokračovat s USA v dialogu s tím, 

že jakákoliv uvažovaná protiopatření musí být v souladu s pravidly WTO. 

Rada si následně připomněla 25. výročí vnitřního trhu EU. Vnitřní trh představuje pro ČR dlouhodobou 

klíčovou prioritu a považuje jej za jeden z hlavních výdobytků evropské integrace. V rozpravě k tomuto 

bodu ČR poukázala na nutnost pokračovat v odstraňování existujících překážek tak, aby podnikatelé 

(prostřednictvím širší možnosti přeshraničního působení) i občané (díky větší nabídce za lepší ceny) 

mohli z vnitřního trhu co nejvíc profitovat. 

Pracovní oběd vedoucích delegací s komisařkou Jourovou byl věnován politice ochrany spotřebitele. ČR 

připomněla, že ochrana spotřebitele je společným závazkem Evropské komise a členských států a tvoří 

nedílnou součást vnitřního trhu. ČR spolu s dalšími zeměmi rovněž ocenila aktivity Komise v oblasti dvojí 

kvality potravin. Více informací o dalších tématech diskutovaných na březnové Radě pro 

konkurenceschopnost je k dispozici v tiskové zprávě. 

 

Podnikatelský a turistický seminář ve spolupráci Česko-slovensko-namibijské komory s 

velvyslanectvím Namibie a zástupci MPO 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/jednani-ministra-tomase-hunera-v-indii-podporily-cesko-indickou-obchodni-spolupraci--235460/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/jednani-ministra-tomase-hunera-v-indii-podporily-cesko-indickou-obchodni-spolupraci--235460/
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ministr-indove-stoji-o-ceske-zbozi-i-investice-104452.html
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vnitrni-trh-eu-funguje-jiz-25-let---235472/


 

 

Za přispění zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu uspořádala Česko-slovensko-namibijská komora 

s velvyslanectvím Namibie dne 13. března 2018 propagační akci zaměřenou na obchodní příležitosti a 

turismus v Namibii. Událost cílila především na potenciální české zájemce z řad podnikatelů. Hlavní bod 

programu byla informace o nástupu pana Andrease Benjamena Guibeby do funkce namibijského 

velvyslance pro Českou republiku. Dalšími body byly informace o možných formách podpory českých 

podnikatelů ze strany Česko-slovensko-namibijské komory v Namibii a o přípravě dalšího obchodního 

semináře, který by se měl konat v červnu tohoto roku v budovách Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Akci zahájil budoucí honorární konzul pro Namibii pan Marcel Petrásek. Mezi hosty večera bylo možné 

přivítat i místopředsedu Poslanecké sněmovny pana Vojtěcha Pikala a členy Namibijského investičního 

centra. Zajímavé byly nepochybně podněty ke strategii vstupu na trh Namibie v rámci celé Afriky, 

spojené s velkými příležitostmi v oblasti podnikání. Na závěr proběhly individuální konzultace se zástupci 

namibijské ambasády. Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje akce tohoto typu zaměřené na 

tematiku exportu do zemí mimo EU. Tato strategie odpovídá snaze o diverzifikaci českého zahraničního 

obchodu. 

 

Česko-kazachstánský odborný seminář k možnostem výrobní kooperace 

Dne 14. března 2018 se v hlavním městě Kazachstánu Astaně uskutečnil česko-kazachstánský seminář 

věnovaný možnostem vzájemné výrobní kooperace, jehož uspořádání inicioval Kazachstánský 

strojírenský svaz. Šlo o akci pořádanou ve spolupráci se ZÚ Astana a pod záštitou i s finančním přispěním 

MPO ČR v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie. Organizační zajištění semináře, včetně 

podnikatelské mise (14 českých firem) zajištovala na české straně Komora pro hospodářské styky se SNS. 

Na akci, které se zúčastnilo přes 60 osob, nechyběli ani zástupci místních sdělovacích prostředků. 

V předvečer semináře, dne 13. března 2018, proběhlo na Ministerstvu pro investice a rozvoj Republiky 

Kazachstán 1. zasedání Stálé pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti průmyslu (nový pracovní orgán 

zřízený v rámci stávající česko-kazachstánské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou 

a  vědeckotechnickou spolupráci), jehož se kromě expertů MPO ČR a ZÚ Astana zúčastnili také zástupci 

7 zainteresovaných českých firem. Následně se uskutečnily také konzultace místopředsedů mezivládní 

komise, kteří posoudili stav plnění výsledků loňského zasedání. Předběžně se shodli na konání letošního 

zasedání komise v listopadu 2018 v Astaně. 

 

Jednání ministra průmyslu a obchodu ČR Tomáše Hünera s novým velvyslancem SRN v Praze 

Christophem Israngem 

Dne 15. března 2018 se uskutečnilo jednání ministra průmyslu a obchodu ČR Tomáše Hünera 

s velvyslancem SRN v Praze Christophem Israngem. Kromě tradičního zhodnocení vzájemných 

obchodních vztahů (SRN je naším největším obchodním partnerem) se diskuse týkala též oblastí Průmysl 

4.0 a digitalizace, nedostatku kvalifikovaných pracovních sil či energetických témat. Obě strany si též 

vyměnily názor na otázku strategických zahraničních investic ze zemí mimo EU. 

 

Jednání ministra Tomáše Hünera s ázerbájdžánským velvyslancem v ČR Faridem Shafiyevem 

Dne 15. března 2018 se uskutečnila na žádost ázerbájdžánské strany schůzka ministra průmyslu a 

obchodu Tomáše Hünera s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Ázerbájdžánské republiky 

v Praze Faridem Shafiyevem. S ohledem na dlouhodobé přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a četné 

zkušenosti AZ s organizováním velkolepých mezinárodních akcí, předal pan Shafiyev ministrovi dopis s 

žádostí o podporu AZ kandidatury pro organizaci světové výstavy EXPO 2025. Během setkání se obě 

strany shodly na uspořádání 5. zasedání česko-ázerbájdžánské Smíšené komise ve druhé polovině roku 



 

 

2018 (září-říjen) v Praze. Tento termín byl oběma stranami shledán jako vyhovující s ohledem na časový 

harmonogram společných akcí v roce 2018 a na množství témat k projednání. 

 

Jednání náměstka Eduarda Muřického s velvyslancem Běloruské republiky v České republice 

Dne 16. března 2017 se konalo setkání náměstka ministra průmyslu a obchodu Eduarda Muřického 

s velvyslancem Běloruské republiky v ČR Valerijem Kurdjukovem, které se týkalo plánovaného 

10. zasedání česko-běloruské Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou 

spolupráci (MVK). Náměstek dále oznámil, že se bude souběžně s 10. zasedáním MVK konat 

podnikatelská mise vedená Komorou pro hospodářské styky se SNS a zároveň vyjádřil přesvědčení, že 

toto propojení nadále vylepší vzájemnou ekonomickou spolupráci mezi Českou a Běloruskou republikou. 

Mezivládní komise a cesta podnikatelů do Grodna se uskuteční v termínu od 21. do 24. května 2018. 

 

Unie pro Středomoří podporuje ekonomickou integraci a rozvoj obchodu v rámci Euro-

středomořského regionu 

Dne 19. března 2018 proběhlo v Bruselu 10. zasedání ministrů obchodu Unie pro Středomoří (UfM) za 

účasti 43 členských zemí UfM, včetně České republiky. Tato konference dala nový impuls k další 

hospodářské integraci v evropsko-středomořském regionu. Ministeriál se konal za spolupředsednictví 

evropské komisařky pro obchod, J.E. paní Cecilie Malmströmové, jordánského ministra obchodu, 

průmyslu a zásobování, J.E. pana Yaruba Qudaha, a za přítomnosti generálního tajemníka UfM, J. E. pana 

Jorge Borrega. 

Euro-středomořský region prostřednictvím UfM sdružuje více než 800 milionů lidí a představuje 25 % 

světového hrubého domácího produktu. Vzhledem k tomu, že skoro 9 % celkového obchodu Evropské 

unie míří to oblastí severní Afriky, Středního východu a západního Balkánu, jsou tato teritoria pro 

hospodářský růst Evropské unie velice důležitá. 

Výsledkem ministerského zasedání, kterého se za Českou republiku zúčastnil ředitel Odboru zahraničně 

ekonomických politik II Ministerstva průmyslu a obchodu, pan JUDr. Richard Hlavatý, bylo mj. přijetí 

Akčního plánu Euro-Středomořské sektorové spolupráce v oblastech environmentálního zboží, služeb, 

technologií, textilu automobilového sektoru a ICT, a také schválení Akčního plánu Euro-Středomořské 

spolupráce na boj proti pirátství a padělatelství. Rovněž byl podpořen záměr založit pracovní skupinu 

pro spolupráci v oblasti sanitárních a fytosanitárních standardů a také v blízké době modernizovat 

Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (PEM konvence). 

Jedním z nejvýraznějších úspěchů ministerského zasedání bylo slavnostní představení Mechanismu na 

usnadnění euro-středomořského obchodu a investic (EuroMedTrade Helpdesk). Česká republika 

podporuje další prohloubení ekonomické spolupráce se středomořskými zeměmi a oceňuje konání 10. 

zasedání ministrů obchodu. Český export do Středomoří v roce 2017 činil 4,6 mld. USD a mezi členskými 

zeměmi UfM je zastoupeno mnoho strategických a perspektivních partnerů České republiky. 

 

Zahraniční obchodní mise ACRI – Tchaj-wan, Filipíny, Indonésie 

V březnu se uskutečnila také mise podniků českého železničního průmyslu (ACRI) v rámci projektu 

PROPED do asijských zemí – na Tchaj-wan, Filipíny a do Indonésie. Cílem navrhovaného projektu bylo 

představení českých firem na místních trzích a potenciálně zvýšit předpoklad účasti českých výrobců na 

veřejných projektech na železnici, v městské a meziměstské kolejové dopravě a v dalších souvisejících 

oblastech. Za MPO ČR podnikatele doprovázel zástupce ředitele odboru zahraničně-ekonomických 

politik II. Ing. Petr Kulovaný, který se kromě účasti na jednáních podnikatelů setkal i se zástupci 



 

 

 
  

partnerských ministerstev v jednotlivých zemích s cílem rozšířit spolupráci v příštích letech a upřesnit 

termíny bilaterálních návštěv a setkání ještě do konce t. r. 

Na Tchaj-wanu se připravuje řada veřejných infrastrukturálních projektů ve výši 78,5 mld. €. Hlavní 

prioritou Tchaj-wanu je vytvořit dokonce roku 2030 rychlou a účinnou dopravní síť po celém území 

včetně nových linek metra, rozšíření vysokorychlostních železničních stanic či modernizace tradičních 

železnic. 

Na Filipínách byly po dlouhou dobu želízkem v ohni ČR dodávky týkající se tramvají na trati MRT3 

manilské nadzemní dráhy, kde jsou vozidla české provenience provozována již od 90. let. Do budoucna 

lze počítat s nově vyhlašovanými tendry týkajícími se jiných tratí městské veřejné dopravy se soukromým 

financováním anebo mimoměstské železniční infrastruktury, ke které se zjevně začínají Filipíny také 

přiklánět. Vláda dále připravuje projekt metra pro Manilu a obnovu a modernizaci stávajících dopravních 

tras a další infrastrukturní projekty. 

V Indonésii se vzhledem k její nedostatečné infrastruktuře očekává v příštích letech v této oblasti velký 

rozvoj. České firmy v rámci minulých infrastrukturních projektů nabídly možnosti na řešení, které ale 

zůstaly doposud pouze na papíře. Na programu jednání bylo zapojení českých dodavatelů do plánů 

obnovy železnic a vozového parku státní železnice včetně propojení páteřních projektů spojujících 

klíčová města na centrálním ostrově Jáva. V oblasti městské dopravy trvá zájem o zapojení českých 

výrobků v oblasti infrastruktury velkých měst a zejména Jakarty. V nadcházejících 5 letech by měla být v 

Jakartě vybudována trasa metra, vnitřní městský okruh nadzemní kolejové dopravy a je plánována řada 

menších dílčích projektů. 

 

Incomingová mise zástupců gruzínských měst v ČR 

V rámci incomingové mise navštívili v minulém týdnu zástupci gruzínských měst Tbilisi a Batumi české 

výrobce autobusů a elektrobusů ŠKODA ELECTRIC, IVECO Vysoké Mýto a SOR Libchavy. Prohlédli si i 

provoz dopravních podniků Hl. města Prahy a Hradce Králové, které autobusy a elektrobusy českých 

výrobců provozují. Více informací naleznete v naší tiskové zprávě. 

 

Pracovní jednání s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Ruské federace 

21. března 2018 proběhlo pracovní jednání náměstků ministra Vladimíra Bärtla a Eduarda Muřického 

s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Ruské federace Georgijem Kalamanovem ohledně podpory 

kandidatury města Jekatěrinburg na pořádání světové výstavy EXPO 2025. Při stejné příležitosti byly 

projednané i další otázky česko-ruské hospodářské spolupráce, včetně požadavku české strany na 

součinnost při řešení problémových otevřených případů. NM Bärtl při této příležitosti předal ruské 

straně dopis ministra Hünera svému ruskému protějšku, ministru Manturovovi, ve věci problémů 

některých českých firem, které lokalizovaly výrobu na území Ruské federace. Obě strany se shodly, že je 

ve společném zájmu pokračovat v pravidelném setkávání minstrů a delegací v rámci Mezivládní komise. 

Proto byl navržen termín 18. – 19. června 2018 pro konání v letošním roce. Termín bude potvrzen po 

očekávané rekonstrukci ruské vlády v květnu 2018. 

 
 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/v-gruzii-se-oteviraji-sance-pro-ceske-vyrobce-autobusu-a-elektrobusu---235496/


 

 

 
Setkání evropských agentur na podporu obchodu ETPO v Praze 

Ve dnech 26. a 27. dubna 2018 hostí CzechTrade spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu prestižní 

setkání pracovní skupiny zaměřené na oblast zpracování a šíření informací (WGIP – Working Group of 

Information Professionals). Pracovní skupina vznikla díky iniciativě členů hlavní konference ETPO v roce 

1973 a od svého založení se schází dvakrát ročně. Dnes je platformou profesionálů, kteří sdílí své 

zkušenosti a osvědčené postupy a diskutují mezi sebou témata týkající se oblasti informačních služeb 

s cílem poskytovat klientům agentur aktuální, snadno přístupné a spolehlivé informace, které podpoří 

jejich úsilí o internacionalizaci. Na programu pražského jednání jsou mj. digitální média a informace 

(nástroje, programy, e-marketing), inovace a trendy v chatboxech a on-line diskuzích, klientský servis 

nebo diskuze na téma, jak připravit firmy, aby navyšovaly svůj export nebo jak vytvořit zajímavý digitální 

obsah a jaké formáty k tomu využít. Naposledy hostila Praha jednání ETPO-WGIP na podzim roku 1997. 

 

Ohlédnutí za Meeting Point CzechTrade 

Agentura CzechTrade, která se zabývá podporou českých 

exportérů, uspořádala ve dnech 27. a 28. února 2018 

v prostorách pražského hotelu Ambassador Zlatá husa 

tradiční setkání zástupců českých firem s vedoucími 

pracovníky zahraničních kanceláří agentury. Čeští exportéři 

tak měli příležitost konzultovat své aktivity na zahraničních 

trzích. Na Meeting Pointu měly české firmy se zájmem o 

export možnost setkat se s experty ze všech zahraničních zastoupení CzechTrade. Kanceláře svou 

působností pokrývají Evropu od Skandinávie po Balkán, východní Evropu a státy SNS, významná africká 

teritoria, dále asijské země, Kanadu, USA, Latinskou Ameriku i Austrálii. Pracovníci těchto zastoupení 

dlouhodobě působí přímo v teritoriích, a proto mají bohaté zkušenosti s obchodováním v dané zemi a 

výborně znají specifika daného trhu, zvyklosti, jazyk a mají navázanou síť kontaktů. Exportérům dokážou 

nejen pomoci s výběrem vhodných trhů pro uplatnění produktů a s nalezením obchodních partnerů, ale 

také zhodnotit reálné šance na úspěch a doporučit nejvhodnější postup. Každoroční akce je určena všem 

exportérům, kteří hledají odpovědi na otázky související s působením jejich firmy na zahraničních trzích. 

Zahraniční představitele doplnili letos specialisté z Klientského centra pro export, které je společnou 

aktivitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí a agentury CzechTrade. 

Firmám nabízí služby Jednotné zahraniční sítě ve více než devadesáti zemích světa. Bližší informace 

o účasti v projektu Design pro konkurenceschopnost nebo o prezentacích na veletrzích podporovaných 

z projektů NOVUMM a NOVUMM KET poskytli odborníci na program OPPIK. Ročník 2018 si nenechalo 

ujít více než 370 firem. Postupně se zaplnily všechny země, přičemž exportéři projevili největší zájem a 

nejrychleji byly zcela obsazené Skandinávie, Rakousko, Velká Británie, Německo, Nizozemsko, 

Rumunsko, Francie, Maďarsko, Itálie, Rusko a ze vzdálenějších trhů Mexiko, Brazílie, Chile, Vietnam či 

Spojené arabské emiráty. V celkovém součtu nabídl CzechTrade přes 700 hodin cenných rad jak na 

export do pěti desítek zemí světa. Videoreportáž z Meeting Pointu CzechTrade. 

 

Nákupčí třiceti předních německých strojařů hledají v Česku nové dodavatele 

Po roce bude Plzeň hostit tři desítky významných německých strojírenských firem na akci Sourcing Day 

Tschechien 2018, kterou organizuje CzechTrade. V květnu budou mít čeští výrobci příležitost hovořit 

individuálně s německými nákupčími o konkrétních kooperačních nabídkách. „Letos avizovaly zájem 

https://www.czechtrade.cz/media/videa


 

 

přijet do Plzně například firma LIEBHERR, jeden největších výrobců stavebních strojů na světě, firma 

CLAAS, největší evropský výrobce kombajnů nebo MIELE, která patří s obratem 4 miliard EUR a 20 tis. 

zaměstnanci k lídrům ve výrobě domácích spotřebičů,“ zve Adam Jareš, ředitel zastoupení CzechTrade 

v Düsseldorfu. Dodavatelské dny spojují české firmy s konkrétní zahraniční poptávkou. Úspěšnost 

potvrzuje loňský ročník, kdy si dodavatelé z Plzně odvezli zakázky za několik desítek milionů korun, 

různých strojírenských součástí i větších technologických celků. „Naše společnost se akce účastní 

opakovaně. Díky účasti v minulých letech se nám podařilo uzavřít obchody již se třemi německými 

firmami. Tato setkání považuji za jednu z nejsmysluplnějších pomocí ze strany státu,“ hodnotí setkání 

Jan Tománek, obchodně výrobní ředitel firmy H.T.P ze Žirovnic, která se zaměřuje na zakázkovou 

strojírenskou výrobu. 

 

Jak se přihlásit? V případě zájmu vyplňte dotazník a zašlete na dusseldorf@czechtrade.cz do 31. března 

2018. 

Co bude následovat? V  dubnu zahraniční nákupčí vyhodnotí profily českých dodavatelů. Následně 

pracovníci CzechTrade osloví vybrané firmy s informací, kteří němečtí poptávající si je vybrali pro 

jednání. Po potvrzení zájmu sdělí pracovníci agentury konkrétní termíny schůzek. 

Kdy a kde se akce koná? 15. května 2018, v Plzni. 

Cena? Představení nákupčím prostřednictvím dotazníků je zdarma. Účast na akci je zpoplatněna 3900 

Kč bez DPH. 

Seznam německých firem a poptávaných výrobků najdete v PDF dokumentu (939 kB). 

 

Výběr poptávaných produktů: 

 výkovky, odlitky, šrouby, hřídele  

 svařované, lisované, soustružené či ozubené díly,  

 povrchová úprava  

 obrábění, řezání 

 razidla a formy 

 svářecí a automatizační linky  

 hydraulické válce 

 klimatizace 

 dopravníky 

 motory 

 kabeláž 

 suroviny 

 ochranné pokrývky 

 izolace aj. 

Více o připravovaném dodavatelském fóru na Kalendáři akcí na webu CzechTrade. 

 

 

 

 

 

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/setkani-ceskych-vyrobcu-s-nakupcimi-nemeckych-firem-sourcing-day-tschechien-2018
mailto:dusseldorf@czechtrade.cz
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Připravujeme 

 
Seminář s názvem Kapitálový vstup zahraničního partnera 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturami CzechTrade a CzechInvest připravují druhý 

z cyklu seminářů Technologie 4.0 – příležitosti a výzvy zahraniční spolupráce s názvem Kapitálový vstup 

zahraničního partnera. Cílem cyklu seminářů je upozornit české společnosti na aktuální rizika, která se 

mohou objevit při jejich spolupráci se zahraničními partnery, zejména v souvislosti s kapitálovým 

vstupem zahraničních investorů do českých podniků, ochranou práv duševního vlastnictví a unikátního 

know-how, nebezpečí transferu technologií. Na pátečním semináři vystoupí zástupci CzechInvestu, 

soukromé sféry, think-tanku a odborník na bezpečnost. O podpoře českých společností v mezinárodním 

kontextu pohovoří pánové Ivan Dzido a Tomáš Fibich, praktické zkušenosti s realizacemi zahraničních 

investic zprostředkuje paní Iveta Koubková, na nestandardní ekonomické chování investorů z některých 

třetích zemí upozorní pan Petr Lang a závěrem bude rovněž prezentován bezpečnostní pohled na přímé 

zahraniční investice. 

Datum a čas: 23. března 2018 10:00 (prezence od 9.30 hod.) – 14:00 hod. Místo: budova MPO Na 

Františku 32, Praha 1 

Přihlásit se je možné prostřednictvím webu CzechTrade nebo na email: polnicka@mpo.cz. 

Následovat bude seminář o kybernetické bezpečnosti. 

 

Česko-irácké podnikatelské fórum 

Při příležitosti 2. zasedání česko-iráckého Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci se dne 28. 

března 2018 od 9:00 uskuteční v budově Ministerstva průmyslu a obchodu (Na Františku 32, Praha 1) 

Česko-irácké podnikatelské fórum, které pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se 

Svazem průmyslu a dopravy a Hospodářskou komorou. Fórum bude cennou příležitostí pro české 

exportéry, kteří mají zájem o podnikání v Iráku, k navázání kontaktů s potenciálními iráckými partnery. 

Hlavními obory, na které by Smíšený výbor i Podnikatelské fórum měly být zaměřeny, jsou: petrochemie 

a energetika, strojírenství (obzvláště zemědělské), dopravní prostředky a infrastruktura, zařízení pro 

potravinářský průmysl, zavlažovací a ekologické technologie (odpadové a vodní hospodářství), obranný 

průmysl, zdravotnické technologie a další.  Fórum zahájí ministr průmyslu a obchodu ČR spolu 

s ministrem průmyslu a přírodních zdrojů Iráku. Účast zástupců českých firem na tomto fóru je 

bezplatná, podmínkou je včasné nahlášení účasti elektronickou formou. Kontakt: Ing. Jozef Herceg, 

herceg@mpo.cz tel.: 224 85 2860. 

 

Exportní seminář MPO zaměřený na ekonomický potenciál současné Etiopie 

Akce je  zaměřena na podnikatelské prostředí, obchodní příležitosti a podporu vzájemných 

ekonomických vztahů mezi ČR a Etiopií. Seminář bude oficiálně zahájen náměstkem ministra průmyslu 

a obchodu, panem  Ing. Vladimírem Bärtlem. Na úvodní slovo náměstka ministra Bärtla naváže zástupce 

náměstka Sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních 

věcí ČR, pan JUDr. Ivan Jančárek, a poté ředitel zahraničního odboru Hospodářské komory ČR, pan PhDr. 

Jiří Hansl. Dále vystoupí profesor Západočeské univerzity, pan Doc. PhDr. Jan Záhořík Ph.D. a 

podnikatelské prostředí Etiopie přiblíží obchodní ředitelka společnosti B. G. M. export, paní Dagmar 

Červinková. Seminář je organizován společně se zahraničním odborem Hospodářské komory ČR. 

Seminář se koná 5. dubna 2018 10:00 – 12:00 hod, Budova MPO; Politických vězňů 20, Praha 1 

 

Série regionálních seminářů MPO, AMSP, ÚPV a ČS k ochraně průmyslových práv  

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/kapitalovy-vstup-zahranicniho-partnera
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Ministerstvo průmyslu a obchodu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Úřad 

průmyslového vlastnictví a Česká spořitelna, a. s., pořádají v průběhu dubna až června 2018 sérii 

regionálních seminářů k ochraně průmyslových práv v Plzni, Liberci, Ostravě a Brně. Přednášející v rámci 

cyklu seminářů nabídnou komplexní úvod do ochrany průmyslových práv a používání patentových 

databází, poskytnou návod na financování inovací a patentových aktivit a představí zkušenosti 

patentově aktivních firem. Neváhejte se proto co nejdříve na semináře registrovat na níže uvedených 

odkazech na webové stránce AMSP nebo e-mailem na adrese: domanikova@amsp.cz. Termíny 

seminářů: 

Plzeň: 10. dubna 2018, 8:30 – 13:00; Vědecko-technický park, Teslova 3, 30100 Plzeň, registrace. 

Liberec: 17. dubna 2018, 8:30 – 13:00; Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Voroněžská 

ulice 13, Liberec, registrace. 

Ostrava: 24. května 2018, 12:30 – 17:00; Centrum podpory inovací VŠB-TUO, Studentská 6202/17, 708 

33 Ostrava-Poruba, registrace. 

V Brně proběhne poslední seminář na začátku měsíce června a registrace je možná na adrese 

domanikova@amsp.cz. 

 

Konzultace spolupředsedů Komise pro hospodářskou spolupráci MPO ČR a Ministerstva zahraničního 

obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny 

13. dubna 2018 se uskuteční v Praze konzultace spolupředsedů Komise pro hospodářskou spolupráci 

MPO ČR a Ministerstva zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny. Delegaci 

BaH povede náměstek ministra pro mezinárodní obchodní vztahy Midhat Salić. Delegaci MPO ČR povede 

ředitel odboru zahraničně ekonomických politik I Martin Pospíšil. Jednání bude příležitostí k projednání 

a zhodnocení posledního vývoje a k nalezení nových podnětů pro  vzájemnou obchodně ekonomickou 

spolupráci obou zemí. Ve stejných dnech (11.-13. dubna 2018) se také uskuteční incomingová mise firem 

z BaH zaměřená na české technologie a zkušenosti se zpracováním a využitím biomasy organizovaná 

velvyslanectvím ČR v Bosně a Hercegovině ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

Účastníci navštíví Brněnské veletrhy a výstaviště, respektive výstavy Techagro a Biomasa, dále pak 

provozy českých firem v Třebíči a Žďáru nad Sázavou a svůj program zakončí v Praze na MPO ČR. 

 

Podnikatelská mise v Jaroslavské a Vladimirské oblasti 

Ve dnech 16. – 19. dubna se uskuteční v rámci projektu ekonomické diplomacie podnikatelská mise, 

kterou organizuje MPO, MZV a Komora pro hospodářské styky se SNS. Součástí této mise budou četná 

bilaterální jednání s čelními představiteli Jaroslavské a Vladimirské oblastí. 

 

Seminář: Česko letecká velmoc 

Dne 24. dubna se uskuteční seminář na představení českého leteckého průmyslu v Moskvě za účasti 

náměstka Eduarda Muřického. Cílem prezentace je představení českého dodavatelského řetězce a silného 

průmyslového zázemí v oboru. Předmětem diskuze by měly být možnosti rozvoje spolupráce s Ruskem 

v civilním letectví (regionální přeprava, letadla pro agrární, záchranářský a další sektory). Hosty semináře 

budou jak zástupci společností, které se zabývají leteckou výrobou v Rusku, tak zástupci státní správy, 

kteří rozhodují a dozorují ve vývoji ruského letectví. 

 

Incomingová akce Česko-ruské smíšené obchodní komory 

Dne 27. dubna 2018 proběhne incomingová mise, kterou organizuje Česko-ruská smíšená obchodní 

komora. V rámci této mise dorazí do Česka delegace představitelů Moskevské oblasti a v prostorách 

mailto:domanikova@amsp.cz
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Ministerstva průmyslu a obchodu se uskuteční business fórum, na kterém budou prezentovány investiční 

možnosti Moskevské oblasti v České republice. 

 

 

O čem se také mluví 

 
Novela zákona o silniční dopravě by měla představit povinnosti zprostředkovatelů 

Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ve věci C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi ze dne 20. 12. 2017 

rozhodl, že Uber by měl být posuzován jako služba v oblasti dopravy nikoli jako služba informační 

společnosti. Rozsudek Soudního dvora však nevylučuje úpravu zákona o silniční dopravě dle podobného 

nového zákona v Estonsku, který podporuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. V únoru t.r. Ministerstvo 

dopravy připravilo návrh novely zákona o silniční dopravě, která se do značné míry inspiruje právě 

estonským modelem, a na které MPO úzce spolupracovalo. MPO přesto vidí ještě prostor pro další 

odbourání administrativní zátěže pro (nové i tradiční) podnikatele i orgány veřejné moci, a nabídlo tak 

Ministerstvu dopravy konkrétní možnosti ke zjednodušení podmínek v tomto odvětví. Prioritou MPO je 

zajištění rovných podmínek pro všechny zainteresované subjekty a především pozitivní efekt pro 

spotřebitele ve formě lepší dostupnosti a částečně i kvality poskytovaných služeb. Současně by měly být 

celkově sníženy náklady na vstup do tohoto oboru podnikání, které jsou v současné době poměrně 

vysoké. Toho lze docílit celkovým zjednodušením podmínek zejména v zákonu o silniční dopravě. 

Aktuálně probíhají jednání o novele na několika úrovních a do řešení situace se vložil i předseda vlády. 

O konkrétní podobě nového zákona, a tudíž i o nastavení budoucích regulatorních podmínek, bude 

rozhodovat Poslanecká sněmovna a posléze i Senát. Ještě před přijetím novely by však aktuální situaci 

na trhu měla vyřešit písemná dohoda předsedy vlády se společností Uber a případně i Taxify. Předseda 

vlády Andrej Babiš se setkal dne 8. března 2018 se zástupci společnosti Uber a domluvili se na uzavření 

společného memoranda. 
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