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Vážení partneři, milí kolegové, 

 

jsem potěšen, že vás mohu prostřednictvím našeho Zpravodaje informovat o jednom ze zásadních 

kroků, který se dotýká oblasti podpory exportu. Je jím oficiální start projektu „Tým Česko“, který vznikal 

jako neformální iniciativa již v průběhu minulého roku. 

 

Je zřejmé, že exportní potenciál firem úzce souvisí s jejich schopností přinášet nová řešení, inovovat a 

tím zvyšovat konkurenceschopnost a přidanou hodnotu svých výrobků. Osobně jsem přesvědčen, že 

pokud chceme ze strany státu udělat maximum pro to, aby české firmy byly v tomto ohledu úspěšné a 

v hodnotových řetězcích zaujímaly výhodnější postavení, posilování spolupráce a horizontálních vazeb 

mezi specializovanými institucemi je tou správnou cestou. 

 

Ačkoliv idea propojování různých typů státní asistence či podpor existovala již delší dobu a zapojené 

instituce spolu dle potřeby spolupracovaly, nyní jde o vznik promyšleného systému, který je zaměřen na 

potřeby firem v různé fázi podnikatelského cyklu. Od nápadu přes inovace, rozvoj podnikání až k exportu 

a internacionalizaci. Zapojené instituce tak budou poskytovat svoji asistenci koordinovaně, návazně a 

celkový efekt státní podpory se tak bude násobit. 

 

Vzhledem k tomu, že efektivní podpora firem v jejich exportních aktivitách je jednou z mých priorit, jsem 

rád, že jsem mohl tento projekt na konci května 2018 představit na konferenci „Sdílená podpora 

podnikání v ČR“ společně se zapojenými institucemi: agenturami CzechTrade a CzechInvest, s TA ČR, 

ČMZRB, ČEB a EGAP. Jelikož je tento projekt koncipován jako otevřená platforma, předpokládám, že se 

do něj budou zapojovat i další instituce a portfolio propojených služeb se rozšíří. 

 

Závěrem bych vás chtěl také upozornit a pozvat na tradiční setkání firem s vedoucími zahraničních 

kanceláří CzechTrade a ekonomickými diplomaty, které proběhne v rámci porady obchodních radů. 

Tento letní „meeting point“ se těší tradičně velké účasti firem, proto určitě nezmeškejte možnost být u 

toho také. 

 

Přeji Vám příjemné čtení 

 
Tomáš Hüner 

ministr průmyslu a obchodu 

 
 

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/primy-prenos-konference-tymu-cesko-sdilena-podpora-podnikani-109345.html
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/primy-prenos-konference-tymu-cesko-sdilena-podpora-podnikani-109345.html
https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/11913-konzultace-s-ekonomickymi-diplomaty-a-vedoucimi-zahranicnich-kancelari-czechtrade
https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/11913-konzultace-s-ekonomickymi-diplomaty-a-vedoucimi-zahranicnich-kancelari-czechtrade


 

 

Přehled aktuálních zpráv 

 
Účast českých subjektů na důlním veletrhu METS 2018 v Madridu 

Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, České geologické služby, státního podniku DIAMO a 

Těžební unie se od 10. do 12. dubna 2018 v Madridu zúčastnili veletrhu a konference v oblasti důlních 

technologií a těžby METS 2018. Akce pořádaná Evropskou komisí a Platformou pro rozvoj spolupráce 

v oblasti nerostných surovin mezi EU a Latinskou Amerikou si kladla za cíl propojit evropské a 

latinskoamerické subjekty z těžebního sektoru za účelem navázání užší spolupráce. 

Země Latinské Ameriky disponují významnými zdroji nerostných surovin, které představují jedny 

z hlavních příležitostí pro zahraniční investory. Nových těžebních projektů v Latinské Americe stále 

přibývá a řada ložisek nadále čeká na své objevení. Přesto se některé země Latinské Ameriky již nyní řadí 

mezi hlavní producenty klíčových surovin. Zvyšující se investice do těžebního sektoru v roce 2017 a 

rostoucí ceny nerostných surovin na globálních trzích jsou poté signálem, že těžební sektor v regionu 

může navíc očekávat další pozitivní vývoj. 

Akce si kladla za cíl propojit představitele veřejného i soukromého sektoru z EU a Latinské Ameriky za 

účelem navázání či prohloubení spolupráce, a to nejen v těžebním sektoru, ale i v souvisejících odvětvích 

včetně environmentálních technologií a geologického výzkumu. Z Latinské Ameriky pozvání na veletrh 

přijali představitelé Argentiny, Brazílie, Uruguaye, Kolumbie, Peru, Chile a Mexika. Za Ministerstvo 

průmyslu a obchodu se zúčastnili zástupci Oddělení Amerik a Oddělení politiky nerostných surovin, 

zástupci firmy DIAMO, České geologické služby a Těžební unie. 

Všem zmiňovaným subjektům se podařilo za přítomnosti Velvyslanectví ČR v Madridu uskutečnit 

společnou schůzku s náměstkem pro těžbu Ministerstva energetiky a těžby Peru Ricardem Labem. Nejen 

peruánskou delegaci zaujala nabídka českých účastníků, a proto není překvapením, že během veletrhu 

česká strana navázala kontakty se zástupci všech zúčastněných latinskoamerických zemí. Celou zprávu 

si můžete přečíst na webu MPO. 

 

Seminář „Česko-letecká velmoc“ 

Ve dnech 24. – 25. dubna 2018 se v prostorách ZÚ Moskva konal seminář „Česko – letecká velmoc“. 

Jedním z hlavních důvodů konání tohoto semináře byla skutečnost, že Česká republika je jednou z mála 

zemí světa, ve které se vyrábí veškeré letecké komponenty a zároveň se v ní nachází i finální výrobci 

letadel. Mezi světovou špičku patří také v oblasti vývoje a výroby leteckých motorů. Letectví je zároveň 

atraktivním oborem pro zahraniční investory. Semináře se zúčastnilo takřka sto zástupců ruských 

leteckých výrobců a také zástupci státní správy, zabývající se dozorováním ruského leteckého vývoje. 

Cílem semináře bylo uvedené účastníky informovat o aktuálním stavu českého leteckého průmyslu, 

úplnosti jeho dodavatelského řetězce, investičním potenciálu oboru a možnostech spolupráce s Ruskou 

federací. Po semináři následoval networking spolu s B2B a B2G setkáním. 

 

Fórum o Hedvábné stezce na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu 

Dne 10. května 2018 se na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve Skleněném sále konalo fórum 

„East-West Trade and Transit Corridor – Belt and Road Initiative“. Jednalo se o společnou iniciativu 

velvyslanectví Ázerbájdžánu, Čínské lidové republiky, Gruzie, Kazachstánu a Turecka, na jejíž organizaci 

se podílelo také MPO ČR. Akce se konala za účelem rozšíření povědomí o možnostech dopravy zboží z 

východní Asie do Evropy přes území států, která ležela v oblasti hedvábných stezek. Účastníci se 

dozvěděli vše o transkaspickém dopravním koridoru, existujících obchodních a dopravních postupech a 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/pres-spanelsko-do-latinske-ameriky---ucast-ceskych-subjektu-na-dulnim-veletrhu-mets-2018-v-madridu--236440/


 

 

plánovaných projektech. V neposlední řadě měli jedinečnou příležitost setkat se s představiteli čínských, 

ázerbájdžánských, gruzínských a tureckých institucí a podniků zabývajících se přepravou zboží. 

 

Dne 10. května 2018 přijal ministr průmyslu a obchodu velvyslance Maďarska v ČR J. E. Miklóse 

Borose. 

Ministr Hüner a velvyslanec Boros ocenili vzájemnou spolupráci a vynikající výsledky ve vzájemném 

obchodu. Za posledních 8 let se vzájemný obrat zdvojnásobil. Ministr vyzdvihl jako klíčovou perspektivu 

rozvoje hospodářské spolupráce know-how a připravenost českých společností participovat na 

dodávkách technologií v rámci rozšiřování jaderné elektrárny Paks. Příkladem je nedávné otevření 

pobočky Škoda JS v Budapešti. Mezi dalšími perspektivními obory ministr zmínil zbrojní a letecký 

průmysl. J. E. Boros ocenil úspěch České zbrojovky Uherský Brod, kdy kromě běžného exportu bude 

zavedena i výroba zbraní v Maďarsku. 

 

MPO hostilo 4. kolo Obchodně-ekonomického dialogu ČR-USA 

Dne 11. května 2018 předsedal náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl společně se 

zástupcem Ministerstva obchodu USA Davidem de Falcem 4. kolu Obchodně-ekonomického dialogu 

mezi Českou republikou a Spojenými státy. Představitelé obou států diskutovali o aktuálních otázkách 

obchodních a investičních vztahů a příležitostech pro jejich rozvoj do budoucna. Obchodně-ekonomický 

dialog je exkluzivní bilaterální platforma ustanovená v roce 2010, kterou USA udržují dialogy jen 

s omezeným počtem hospodářských partnerů, v našem regionu pouze s Polskem. Témata jednání byla 

rozdělena do tří hlavních pilířů – business development & trade promotion, investice a přístupu na trh. 

Toto kolo Dialogu se uskutečnilo po delší přestávce, a bylo tak příležitostí jak zhodnotit vzájemné 

obchodní a investiční vztahy. Jednání se kromě americké delegace z tamního ministerstva obchodu 

zúčastnili i vysocí představitelé Velvyslanectví USA v ČR, včetně nedávno jmenovaného velvyslance 

Stephena B. Kinga, a proto české strana také zhodnotila své aktivity a priority vůči USA v posledních 

letech. 

Formální kolo Dialogu je vždy také příležitostí najít nové synergie a impulzy pro vzájemné vztahy, a 

podpořit tak projekty našich firem ve vybraných sektorech. Na agendě Dialogu tak mj. byly i sektory jako 

energetika, nanotechnologie, letecký průmysl nebo oblast digitální včetně možné spolupráce v rámci 

tzv. Průmyslu 4.0, kde vidíme příležitosti pro bilaterální spolupráci v podobě technologických kooperací 

či posílení kontaktů v oblasti vědy a výzkumu. Strany se také nevyhnuly aktuálním obchodně-politickým 

tématům, jako je vývoj multilaterálního obchodního systému nebo americká opatření na dovozy oceli a 

hliníku. 

 

10. ročník Evropského hospodářského kongresu 

V polských Katovicích proběhl ve dnech 14. – 16. května 2018 10. ročník Evropského hospodářského 

kongresu. MPO ČR na něm reprezentoval Ing. Martin Hronza, pověřený řízením Sekce technologií 4.0. V 

panelu na téma „The 4th Industrial Revolution in Europe. How to take advantage of the opportunities?“ 

diskutoval o nových výzvách Průmyslu 4.0, dopadů nových technologií na marketing, logistiku a 

management, požadavcích na nový vzdělávací systém při zavádění nových technologií, roli státu v 

nových a dalších tématech souvisejících s Průmyslem 4.0. Druhý den kongresu ZÚ Varšava uspořádal v 

budově bývalého GK ČR v Katovicích Polsko-české hospodářské setkání. Akce proběhla jako projekt na 

podporu ekonomické diplomacie (ProPed) s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a ve 

spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou v Katovicích. Podle ohlasů přítomných se akce vydařila, 

mnoha zúčastněným se podařilo navázat nové obchodní kontakty a prodiskutovat se svými partnery 

aktuální i budoucí podnikatelské záměry jak na polském, tak i českém trhu. 



 

 

 

Společné pracovní skupiny s Vládou Moskvy 

Dne 16. května se při příležitosti 9. zasedání Společné pracovní skupiny pro obchodní, průmyslovou a 

vědeckou technickou spolupráci mezi MPO ČR a Vládou Moskvy uskutečnila odborná konference 

pořádaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Aplikovaným výzkumem ekonomické 

diplomacie, z. ú. (AVED). Konference byla rozdělena do dvou panelů. První byl zaměřen na oblast 

vzdělání a cestovního ruchu a druhý – byznysový – na nové možnosti spolupráce a konkrétní projekty. 

Na závěr obě strany slavnostně podepsaly Protokol, který shrnul dosavadní spolupráci a navázal na další 

novými projekty. 

  

V rámci návštěvy delegace Vlády Moskvy jsme se společně také zúčastnili veletrhu FOR INDUSTRY, kde 

na doprovodné akci – semináři Komory SNS, věnovaném podmínkám obchodování a spolupráce s 

místními firmami na trzích Ruské federace a dalších zemí postsovětského prostoru, vystoupil předseda 

Společné pracovní skupiny z ruské strany, pan Jevgenij Dridze, a předseda pracovní skupiny z české 

strany, ředitel odboru zahraničně ekonomických politik I, pan Martin Pospíšil. 

 

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner přijal dne 17. května 2018 zastupujícího ministerského 

předsedu Svobodného státu Sasko a saského ministra hospodářství, práce a dopravy Martina Duliga. 

Po úvodním zhodnocení vzájemných obchodních vztahů obou zemí se oba představitelé věnovali 

tématům Průmysl 4.0, digitalizace či spolupráce ČR a Saska na veletrzích. Diskutována však byla rovněž 

strategie vůči Číně nebo americká opatření vůči oceli a hliníku. Významná osobnost saské vlády zavítala 

do Prahy v čele početné delegace saských podnikatelů – účastníků dvoudenní 10. Hospodářské 

konference „Česká republika“, kterou zorganizoval GK Drážďany ve spolupráci s Průmyslovou a obchodní 

komorou Drážďany ve dnech 16. – 17. května 2018 poprvé v České republice jako projekt na podporu 

ekonomické diplomacie. 

 

Posílení bilaterálních vztahů a obchodní spolupráce s Finskou republikou 

Ve dnech 20. – 21. května navštívil Finsko předseda vlády Andrej Babiš, kterého doprovázel náměstek 

ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimír Bärtl a podnikatelská mise zástupců několika českých firem. 

Součástí programu bylo rovněž česko-finské business fórum „Exploiting the global trends for the 

development of bilateral cooperation between Czech and Finnish companies“ se zástupci vybraných 

českých a finských firem a zahajovacím vystoupením předsedů obou vlád. V průběhu návštěvy byla 

rovněž podepsána smlouva na koupi zbylých 25 % jediného skandinávského výrobce kolejových vozidel 

(finské společnosti Transtech) plzeňskými dopravními strojírnami Škoda Transportation. 



 

 

 

Spolupráce na česko-polské hranici 

Ve dnech 23. – 24. května 2018 se v Rychnově nad Kněžnou sešli členové Pracovní skupiny pro 

hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu Česko-polské mezivládní dohody o přeshraniční 

spolupráci. Zástupci MPO ČR, Ministerstva podnikání a technologií Polska, MD ČR, Ministerstva 

infrastruktury Polska, Celních ředitelství KHK a MSK, Finančně-celních úřadů ve Wroclawi a v Katowicích, 

ředitelé regionálních hospodářských komor, průmyslových a obchodních komor včetně představitelů 

organizací na podporu hospodářství diskutovali o problémech hospodářské spolupráce v česko-polském 

příhraničí, o obecné problematice vzájemného obchodu a dopravy a vyměnili si názory na další směr 

činnosti pracovní skupiny.  

Následně 4. – 5. června 2018 se v Litomyšli sešli členové Česko – polské mezivládní komise pro 

přeshraniční spolupráci. MPO ČR zastoupil na akci ŘO 51500 Martin Pospíšil jako spolupředseda Pracovní 

skupiny pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu této komise. Informoval komisi o činnosti 

pracovní skupiny a konkretizoval směry její práce do nejbližší budoucnosti. Vedení této pracovní skupiny 

je v kompetenci odboru 51500 MPO ČR. 

 

Spolkový svaz německého průmyslu na sondážní cestě v České republice 

Dne 24. května 2018 se uskutečnilo jednání náměstka ministra Vladimíra Bärtla s generálním ředitelem 

Spolkového svazu německého průmyslu (BDI) Joachimem Langem. Hlavními tématy jednání, o které 

požádala německá strana, byly Průmysl 4.0, Průmyslová politika EU, digitální ekonomika, 

protekcionismus, americká opatření vůči oceli a hliníku či víceletý finanční rámec 2021 – 2027. Oba 

představitelé ocenili spolupráci ČR a Německa jakožto spolupráci sousedních zemí, které mají k sobě 

blízko. GŘ BDI měl v průběhu svého pobytu v Praze (24. – 25. 5.) také další jednání (např. na 

velvyslanectví SRN v Praze, se státním tajemníkem pro evropské záležitosti Alešem Chmelařem). 

 

V Minsku zasedala česko-běloruská komise pro hospodářskou spolupráci 

Ve dnech 21. – 24. května 2018 se v Minsku konalo 10. zasedání česko-běloruské Smíšené komise pro 

hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. Hlavním cílem zasedání, kterému za 

českou stranu předsedal náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, bylo podpořit a posílit 

aktivity českých podnikatelů v Běloruské republice a rovněž činnost běloruských podnikatelů u nás. Na 

programu jednání byly nejen významné projekty realizované českými a běloruskými podnikateli, ale i 

další důležitá témata vzájemných obchodních vztahů. Letošní jubilejní zasedání bylo navíc doprovázeno 

podnikatelskou misí, v rámci které se konala dvě podnikatelská fóra v Minsku a v Grodnu. Mise byla 

organizována Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu 

a obchodu ČR. Podnikatelské mise se zúčastnily české společnosti z různých oborů a díky návštěvě obou 

měst měli čeští podnikatelé možnost navázat důležité kontakty a seznámit se s běloruským programem 

na podporu zahraničních investic. 



 

 

  

Mise místopředsedy Senátu Parlamentu ČR do Gruzie 

Ve dnech 22. – 25. května se uskutečnila pracovní návštěva hospodářského výboru a výboru pro 

evropskou integraci do Gruzie. Delegaci vedl místopředseda Senátu PČR, pan Jiří Šesták. V rámci této 

cesty se uskutečnila také doprovodná podnikatelská mise Hospodářské komory ČR, kterou doprovázela 

také zástupkyně MPO ČR, tajemnice Smíšené komise pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci mezi 

ČR a Gruzií. Jednalo se nejen o termínu dalšího zasedání Komise a s tím spojené možnosti uskutečnit 

misi ministra průmyslu a obchodu ČR na Kavkaz (konkrétně Gruzie a Ázerbájdžán), ale také o konkrétních 

projektech českých firem, které potřebují naši podporu. 

 

Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum 

Ve dnech 24. – 26. května se uskutečnilo 22. Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, které se 

koná pravidelně již od roku 1997. Bezpochyby se jedná o jednu z nejvýznamnějších událostí, která se v 

letošním roce v Ruské federaci konala. Tomu odpovídala také podpora, které se tomuto fóru ze strany 

ruských a dalších světových politiků dostalo. Nejvýznamnějšími účastníky byli francouzský prezident 

Emmanuel Macron a japonský premiér Šinzó Abe. Jako každý rok se ho zúčastnil také ruský prezident 

Vladimir Putin a další členové ruské vlády, stejně jako představitelé regionálních vlád a ruské 

podnikatelské sféry. Českou republiku na fóru spolu s velvyslancem České republiky v Ruské federaci 

Vítězslavem Pivoňkou a dalšími členy diplomatického sboru České republiky, prezentoval zástupce 

náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba. Jednalo se tedy o jedinečnou příležitost, která v rámci 

kulatých stolů, panelových diskuzí a různých jiných formátů umožnila zprostředkovat setkání 

významných světových politiků s představiteli světové podnikatelské sféry na jednom místě. V letošním 

roce se této významné události zúčastnilo více než 14 tisíc účastníků z více než 140 zemí světa. 



 

 

  

Jednodušší uvádění výrobků na trh v jiné zemi EU na jednání Rady pro konkurenceschopnost 

Ministr Tomáš Hüner vedl v pondělí 28. května 2018 delegaci České republiky na jednání Rady pro 

konkurenceschopnost (část vnitřní trh a průmysl). Klíčovým bodem jednání bylo přijetí pozice Rady 

k návrhu nařízení o vzájemném uznávání zboží na vnitřním trhu. Princip vzájemného uznávání je jedním 

z klíčových mechanismů fungování vnitřního trhu. Stanoví, že zboží, jež je legálně uvedeno na trh 

v jednom členském státě, může být nabízeno na celém vnitřním trhu EU. Tento princip platí pro zboží, 

u něhož EU nepřijala jednotná pravidla (tzv. neharmonizovaná sféra). Aktuálně je kodifikován nařízením 

z roku 2008, které se ovšem v řadě případů ukázalo jako nedostatečné. Úřady členských států nezřídka 

vyžadovaly od podnikatelů plnění vlastních národních požadavků, což předražuje výrobky a činí je tak 

méně konkurenceschopnými. Nové nařízení, které si klade za cíl princip vzájemného uznávání zboží 

posílit, proto od počátku Česká republika podporuje. Pokud bude návrh nařízení po vyjednáváních 

s Evropským parlamentem schválen, bude odbourána jedna z přetrvávajících překážek na vnitřním trhu 

EU, což patří mezi dlouhodobé priority ČR na vnitřním trhu. Ministři na jednání rovněž diskutovali 

o vztazích mezi online platformami a podnikateli, o dopadech vnitřního trhu na zpracovatelský průmysl 

a o umělé inteligenci. 

Ministr Hüner na okraj jednání bilaterálně jednal se zástupci Evropské komise a členských států, s nimiž 

ČR úzce spolupracuje. S komisařkou pro vnitřní trh Elżbietou Bieńkowskou diskutoval 

o konkurenceschopnosti evropského průmyslu, mj. v kontextu připravovaného prodeje hutnické 

společnosti ArcelorMittal Ostrava. Komisařka Jourová pak vyslechla český pohled na nové legislativní 

návrhy týkající se ochrany spotřebitelů. Svým protějškům z Dánska, Švédska, Irska a Estonska pan ministr 

poděkoval za skvělou spolupráci na unijní úrovni v otázkách vnitřního trhu, prodiskutoval s nimi řadu 

aktuálních témat a naplánoval s nimi i další budoucí společné aktivity. 

 

Albánská parlamentní delegace Výboru pro výrobní činnost, obchod a životní prostředí v ČR 

Dne 30. května 2018 přijal náměstek Eduard Muřický delegaci Výboru pro výrobní činnost, obchod a 

životní prostředí albánského parlamentu vedenou jejím předsedou Eduardem Shalsi. Tato návštěva 

navazovala na letošní únorovou pracovní cestu předsedy Senátu Milana Štěcha v Tiraně, doprovázenou 

podnikatelskou misí. Jak uvedl během jednání náměstek Muřický: „ Česká republika i nadále bude 

podporovat úsilí a vstup Albánie do EU. Jsme přesvědčeni o tom, že členství v EU je tím nejlepším pro 

rozvoj obchodních vztahů mezi našimi zeměmi.“ 

 

Konference k Východnímu partnerství 



 

 

Dne 1. června 2018 uspořádalo MPO ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou konferenci na téma 

„Obchodně ekonomická dimenze Východního partnerství“. Koncept této konferenci byl jedinečný a to 

proto, že se zaměřil na obchodní aspekty, které vyplývají z členství šestice států východní Evropy a Jižního 

Kavkazu (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina) ve Východním partnerství. 

Cílem bylo poskytnout byznysové sféře přehled o podnikatelském prostředí v těchto zemích, které se u 

některých z nich značně změnilo právě po podpisu Asociačních dohod s EU, které obsahují také dohodu 

o zóně volného obchodu, tzv. DCFTA. Na fóru vystoupili velvyslanci všech šesti zemí a také státní 

tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, pan Aleš Chmelař, který svým vystoupením otevřel 

první panel věnovaný tématu ekonomické integrace a konvergence s evropskými politikami. Druhý panel 

vedl ředitel zahraničního odboru Hospodářské komory ČR, který představil ke každé zemi úspěšný 

projekt společnosti působící na jejím trhu. 

 

MPO přispívá k připomenutí významných výročí letošního roku 

Ve dnech 3. – 4. června proběhlo v Žilině Česko-slovenské ekonomické a podnikatelské fórum, které 

zorganizovaly Slovenská obchodní a průmyslová komora, SOPK Žilina, KHK Zlínského kraje, KHK 

Moravskoslezského kraje ve spolupráci s MPO ČR, Velvyslanectvím ČR v Bratislavě a Slovenskou 

agenturou pro investice a obchod (SARIO). MPO ČR v Žilině zastoupil NČV Ondřej Malý, který na fóru 

vystoupil na téma „Historie, současnost a budoucnost rozvoje hospodářských vztahů ČR a SR“. 

V odpolední části fóra došlo k B2B setkání podnikatelů převážně spadajících do teritoriální působnosti 

tří výše uvedených komor. MPO podpořilo akci příspěvkem na projekt na podporu ekonomické 

diplomacie, který zrealizoval ZÚ Bratislava. 

 

 
 

Tým Česko: Státní instituce nabídnou firmám společnou podporu – Šest státních institucí, 

které podporují české podnikatele, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu 

vytvořilo společný Tým Česko 

CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní 

garanční a pojišťovací společnost a Technologická agentura ČR tak zareagovaly na výzvy trhu a potřeby 

firem a nově jim společně nabízejí komplexní podporu. Podnikatelé by se díky Týmu Česko měli lépe 

orientovat ve službách jednotlivých organizací a snáze tak získat přístup k veřejné podpoře. Vize týmu, 

který má usnadnit život nejen malým a středním firmám, zazněla na čtvrteční konferenci o sdílené 

podpoře podnikání. 

 

„Díky sdílené podpoře by nejen malé a střední podniky měly být schopné dosáhnout svých cílů snadněji 

a s větším efektem. V mnoha ohledech patříme v oblasti technologií a inovací ke světové špičce a Tým 

Česko by mohl naši konkurenceschopnost a prosperitu ještě zvýšit a dotáhnout na úroveň lídrů USA a 

Velké Británie,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. 
 

„Chceme českým firmám ukázat, že jim stát může pomoct celou řadou nástrojů ve všech fázích 

podnikání – od myšlenky, přes realizaci nápadu, až po export, a usnadnit tak jejich rozvoj,“ říká 

generální ředitelka Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest Silvana Jirotková. 
 



 

 

Tým Česko na konferenci podnikatele provedl všemi fázemi života firmy a na konkrétních příkladech z 

praxe ukázal, že dokáže zajistit komplexní podporu od financování a pojištění, přes výzkum, inovace a 

rozvoj až po investice a vývoz. Stačí přitom kontaktovat kteroukoli ze zapojených institucí, která se – 

pokud bude potřeba – spojí s partnery v Týmu Česko a nasměruje podnikatele k další relevantní službě. 

Podobné týmy už fungují například ve Skandinávii a v mnoha dalších ekonomicky vyspělých státech. To, 

že iniciativa vzniká také v Česku, oceňuje předseda Asociace malých a středních podniků (AMSP) ČR Karel 

Havlíček: 
 

„Máme to štěstí, že v mezinárodním srovnání patříme k zemím s relativně vysokým počtem technologií 

a inovací. Měli bychom ukázat, že jsme na to hrdí a dokážeme tento potenciál náležitě využít. Dobrá 

inovační politika musí být opřena o skvěle fungující státní instituce, jejichž podpora bude pro podniky 

představovat jednoznačný přínos, a ne překážky. Věříme, že nový přístup zastřešený projektem Tým 

Česko brzy přinese pozitivní výsledky.“ 

 

Komplexní informace o poskytovaných službách šesti státních institucí najdete na webu www.tym-

cesko.cz. 

 

Jaké výzvy čekají na české exportéry v Indii a Indonésii? 

Indie a Indonésie – druhá a čtvrtá nejlidnatější země světa budí stále větší pozornost zahraničních 

společností. Je ale indický a indonéský trh vhodný pro české firmy? Jaká úskalí je mohou potkat a 

naopak jaké příležitosti jim oba trhy nabízejí? Na tyto a další otázky dostanete odpovědi na konferenci 

Podnikání malých a středních firem v Indii a Indonésii, která se bude konat 21. června v Praze. 

„Nyní je vhodná doba pro export strojírenských produktů. Díky ambicióznímu vládnímu programu Make 

in India, který se snaží podpořit domácí výrobu, stoupá poptávka po strojírenství. Zároveň se indická 

vláda snaží podporovat obchod postupným snižováním byrokracie a zaváděním reforem, např. jednotnou 

daní ze zboží a služeb,“ komentuje aktuální dění vedoucí kanceláře CzechTrade Bengalúru a zároveň 

jeden z přednášejících Ivan Kameník. 

Vývoz strojírenských výrobků a technologií do Indie má dlouholetou tradici a české produkty tam mají 

dobré jméno. Export se posunul od velkých investičních celků z Československa k poptávkám obráběcích 

strojů, výrobků pro energetiku i železnici či zemědělskou techniku. „Na indický trh je důležité vstoupit 

nejen s výrobky vysoké kvality, ale také s konkurenceschopnou cenou,“ dodává Ivan Kameník. 

Také Indonésie si zaslouží pozornost. Stabilní pětiprocentní růst HDP během posledních pěti let je 

dokladem fungující ekonomiky a důsledkem reforem, které usnadňují podnikání a přitahují zahraniční 

investice. „Vláda aktivně podporuje novou infrastrukturu, která má zlepšit spojení mezi ostrovy, včetně 

výstavby a modernizace silnic, železnic, přístavů, letišť,“ říká druhý přednášející Michal Sontodinomo, šéf 

zastoupení CzechTrade v Jakartě, a k obchodním výzvám dodává „Indonésie dováží 80 procent 

strojírenského vybavení a obdobné číslo platí i pro zdravotnická zařízení – diagnostické přístroje či 

elektronické mikroskopy do fakultních nemocnic.“ 

Pracovníci zahraničních kanceláří CzechTrade kromě asistenčních služeb šitých klientům na míru 

pořádají mnoho zajímavých akcí. CzechTrade Bengalúru organizuje spolu s AMSP a ZÚ v Dillí na podzim 

tohoto roku podnikatelskou misi do Indie nebo společnou účast českých firem na veletrhu IMTEX 2019. 

Ten je ideální příležitostí pro představení obráběcích strojů, přístrojů pro měření a metrologii či 

CAD/CAM technologie. Indonéská kancelář zase pro firmy sdružené v Asociaci železničního průmyslu 

pomohla sjednat s největšími indonéskými státními společnostmi setkání o možnostech dodávek 

pro kolejovou dopravu. 

http://www.tym-cesko.cz/
http://www.tym-cesko.cz/


 

 

Bližší informace o konferenci Podnikání malých a středních firem v Indii a Indonésii jsou na webu 

CzechTrade v sekci Kalendář akcí. 

 

Nové dodavatele pro německou energetickou společnost Uniper pomáhá hledat CzechTrade 

Zástupci dvou desítek českých firem se v prostorách ministerstva průmyslu a obchodu setkali 

s nákupčími německé energetické společnosti Uniper. Zahraniční kancelář CzechTrade z Düsseldorfu 

tam ve spolupráci s pražskou centrálou zorganizovala celodenní sérii schůzek, aby otevřela 

tuzemským dodavatelům možnost spolupracovat s důležitou německou společností. 

Význam spolupráce s klíčovými firmami na německém trhu podtrhla účast náměstka ministra průmyslu 

a obchodu Vladimíra Bärtla a ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu Adama Jareše. 

Příležitost prosadit se jako dodavatel významné energetické společnosti působící na několika evropských 

trzích využili zástupci dvou desítek tuzemských firem. České firmy nabízely svoje výrobky a služby 

v oblastech jako jsou inženýrské stavby, elektrické motory a generátory, vodní turbíny, ventily a armatur 

pro elektrárny, stavební a demoliční práce a podobně. Po vyhodnocení jednotlivých nabídek budou 

němečtí nákupčí s perspektivními dodavateli dále jednat v příštích měsících. 

„Německo je pro nás velmi důležitý cílový trh. Noví velcí partneři z průmyslové oblasti jsou pro nás 

významnými klienty na dlouhodobou spolupráci do budoucna,“ uvedl Martin Vozňák, manažer prodeje 

společnosti CubeSpace vyrábějící obytné kontejnery. Z těch se staví nejen azylové domy, ale také 

ubytovny, mateřské školy, zázemí průmyslových objektů, elektráren, dolů nebo stavenišť. 

S výsledky jednání byli spokojení i představitelé německé společnosti: „Přijeli jsme sem rozšířit naši 

dodavatelskou základnu pro naše klíčové aktivity v Německu, Velké Británii a ve Švédsku. Je obtížné 

hledat firmy prostřednictvím telefonu, emailů, proto je pro nás osobní kontakt naprosto nenahraditelný,“ 

zdůraznil nákupčí Uniperu Benkt Lie a navázal: „Akce je velmi profesionálně zorganizovaná, firmy jsou 

velmi dobře připravené. Možnost potkat se s náměstkem ministra průmyslu a obchodu ukazuje, jak je 

pro vás tato akce důležitá.“ 

Společnost Uniper se v lednu 2016 oddělila od německého energetického gigantu E.ON a zahrnuje jeho 

aktivity v oblasti konvenční výroby elektřiny a obchodů s elektřinou. Firma zaměstnává téměř 12 tisíc 

lidí a její roční obrat činí víc než 1,7 miliardy eur. Nejdůležitějšími trhy jsou pro ni kromě Německa 

zejména Velká Británie a Švédsko, aktivity má celkem ve více než 40 zemích světa. 

Příprava podobného setkání trvá tři až čtyři měsíce. CzechTrade se snaží aktivně kontaktovat nákupní 

centrály významných firem nejenom v energetice, ale i ve strojírenství, maloobchodu a dalších 

odvětvích. Podobné akce dělají také zahraniční kanceláře CzechTrade ze Švédska, Velké Británie, 

Španělska a dalších zemí. V současnosti se připravuje jednání o zakázkách pro Peru. 

 

 

Připravujeme 

 
Podnikatelská mise na ruský Dálný východ – Vladivostok a Primorský kraj 

Po několikaleté snaze a přípravách se ve dnech 3. – 8. června 2018 uskuteční podnikatelská mise na 

Dálný východ Ruské federace. Mise je organizována Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS. 

Během mise proběhne Podnikatelský seminář s partnery z Primorského kraje včetně B2B jednání a 

setkání s představiteli Administrace Primorského kraje a Ministerstva pro rozvoj Dálného východu. Misi 

doprovodí za MPO ČR zástupce náměstka ministra Jiří Koliba a za Generální konzulát v Jekatěrinburgu 

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/podnikani-malych-a-strednich-firem-v-indii-a-indonesii


 

 

ekonomický diplomat Ing. Luboš Laštůvka. Cílem mise je navázat kontakt s tímto ruským regionem za 

účelem podpory exportních aktivit českých firem. 

 

Konference Vnitřní trh: Včera, dnes a zítra 

8. června 2018 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskuteční konference „Vnitřní trh: Včera, dnes a 

zítra“. V roce, kdy si připomínáme 25. výročí vzniku vnitřního trhu, si konference klade za cíl kriticky 

zhodnotit přínos vnitřního trhu se službami v delší časové perspektivě. Kromě poohlédnutí se do 

minulosti, kdy nás řečnící obohatí svými zkušenostmi s poskytováním služeb před vstupem ČR do EU, 

bude rovněž diskutován další možný vývoj a podoba vnitřního trhu. Mezi hosty konference nechybí 

komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP Elżbieta Bieńkowska, ministr průmyslu a obchodu 

ČR Tomáš Hüner nebo také místopředseda Evropského parlamentu, Pavel Telička, který byl před rokem 

2004 hlavním vyjednavačem podmínek vstupu ČR do EU. Dále na konferenci vystoupí Vladimír Dlouhý, 

prezident Hospodářské komory ČR, Karel Havlíček, předseda AMSP, Josef Středula, předseda 

Českomoravské konfederace odborových svazů, Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti, 

Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, Ivo Šlosarčík, profesor Univerzity Karlovy, Robert 

Strauss, vedoucí oddělení pro služby a spotřebitele při Evropské komisi a podnikatel Petr Hozák, majitel 

firmy Hezčí domy facility s. r. o. 

 

60. výročí sjednání Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 

Dne 10. června 2018 oslaví 60. výročí svého sjednání Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 

(Newyorská úmluva), která byla uzavřena dne 10. června 1958 v New Yorku. Vzhledem k tomu, že 

Newyorská úmluva má v současnosti 156 smluvních států, představuje zásadní nástroj pro usnadňování 

mezinárodního obchodu. 

Obchodníci své spory často řeší prostřednictvím tzv. obchodní arbitráže, kde si strany sporu zvolí 

rozhodce nebo více rozhodců, kteří mají jejich spor posoudit. Využití obchodní arbitráže jako 

mimosoudního řešení sporu je v rámci mezinárodního obchodu relativně běžnou praxí, která reaguje na 

různost právních řádů a snaží se poskytnout nestranné, odborné a především rychlé rozřešení sporné 

situace. Pro bezproblémové využití obchodní arbitráže na mezinárodní úrovni má Newyorská úmluva 

nezastupitelnou roli. Úmluva umožňuje po splnění předem daných podmínek, aby rozhodčí nálezy z 

jednoho smluvního státu Newyorské úmluvy byly uznány a vykonány v jiném smluvním státě Newyorské 

úmluvy a bylo jim poskytnuto stejné zacházení jako s domácími rozhodčími nálezy. Více informací k 

samotné Newyorské úmluvě je možné nalézt na webu www.uncitral.org. 

 

8. zasedání česko-ukrajinské Mezivládní komise 

Ve dnech 11. – 12. června 2018 se uskuteční 8. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, 

průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou. Jedná se o jednu z 

nejdůležitějších platforem pro podporu českých podnikatelů, kteří se zaměřují na vývoz či investice na 

Ukrajině a pro definici nových příležitostí pro vzájemnou spolupráci. Předsedou české části MVK je 

ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Ukrajinskou oficiální a podnikatelskou delegaci povede 

místopředseda vlády Ukrajiny Volodymyr Kistion. Na programu budou nejen významné projekty 

realizované českými a ukrajinskými podnikateli, ale i další témata bilaterálních obchodně-ekonomických 

vztahů jako spolupráce ve finanční oblasti, regionální kooperace či spolupráce ve sféře standardizace. 

Při příležitosti konání 8. zasedání Mezivládní komise se 11. června od 14:00 na půdě MPO (Na 

Františku 32) uskuteční také podnikatelské fórum, které MPO připravuje ve spolupráci se Svazem 

průmyslu a dopravy a Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS. 

 

http://www.uncitral.org/


 

 

Program incomingových misí: MPO podporuje podnikání v ostravském regionu 

V úterý 12. června 2018 se v Ostravě uskuteční tradiční, v pořadí již 24., Setkání podnikatelů z České, 

Polské a Slovenské republiky, tentokrát v aule multifunkčního centra GONG areálu Dolních Vítkovic. 

V prvním ze dvou diskusních panelů s názvem „Průmyslový region Slezska a jeho budoucnost“ vystoupí 

také ředitelka odborů průmyslové ekologie Pavlína Kulhánková. Hlavním organizátorem akce, která se 

uskuteční pod záštitou ministra průmyslu a obchodu ČR, je Česko-polská obchodní komora v Ostravě, 

která akci pojala jako incomingovou misi podnikatelů přilehlých polských a slovenských regionů a 

obdržela tak příspěvek MPO ČR. 

 

Podnět k upevnění vzájemných obchodních vztahů s Irskou republikou 

Ve dnech 13. – 14. června 2018 navštíví Prahu státní ministr pro obchod, zaměstnanost, podnikání, 

jednotný digitální trh EU a ochranu dat Irské republiky Pat Breen TD, který povede obchodní misi irských 

společností do České republiky. Při této příležitosti se zúčastní pan náměstek Vladimír Bärtl pracovního 

oběda, který organizuje irská strana. Vzájemný obchod s Irskou republikou vykazuje trvale pasivum 

obchodní bilance jako s jednou z mála zemí Evropské unie (zájem našich firem na dovozu vyspělých 

technologií od velkých nadnárodních společností). Přesto nebo právě proto je Irská republika 

perspektivním obchodním partnerem ČR. 

 

Seminář o odpovědném obchodním jednání ve finančním sektoru  

Seminář je pořádán Národním kontaktním místem České republiky pro Směrnici OECD pro nadnárodní 

podniky (dále jen „Národní kontaktní místo“), a uskuteční se 15. června 2018 od 9.30 do 13.00 v budově 

MPO v ulici Politických vězňů 20. Hlavním cílem Semináře je seznámit společnosti působící ve finančním 

sektoru, zejména institucionální investory, ale i právníky, compliance manažery a zástupce nevládních 

organizací nebo odborů, s osvědčenými postupy při implementaci doporučení a provádění opatření 

náležité péče (due diligence) k plnění Směrnice OECD o odpovědném chování pro nadnárodní podniky 

ve finančním sektoru, zejména při institucionálním investování. 

Odpovědné obchodní jednání a náležitá péče institucionálních investorů při výběru investičních cílů je 

stále častěji pod dohledem nejen státních úřadů v rámci jejich dozorových a kontrolních pravomocí, ale 

také v pozornosti občanské společnosti, odborů, nevládních organizací, právníků a dalších. Pozornost je 

věnována zejména odpovědnému obchodnímu chování ve vztahu k životnímu prostředí, pracovním 

právům, k transparentnosti podnikání, korupci, zájmům spotřebitelů, daním a dalším. Jako příklad 

tohoto trendu může sloužit několik nedávných specifických případů, které byly řešeny před jednotlivými 

Národními kontaktními místy v zahraničí, a jimž byla věnována značná publicita. 

Během semináře budou rovněž diskutovány a sdíleny nejlepší zkušenosti vybraných evropských 

finančních institucí, které přijaly opatření k implementaci odpovědného jednání a již je v praxi uplatňují. 

Seminář bude veden v angličtině. Své přihlášky a dotazy prosím zasílejte na adresu hyklova@mpo.cz. 

 

Setkání ministra Tomáše Hünera s významnými francouzskými zaměstnavateli 

Dne 21. června 2018 se pan ministr Tomáš Hüner setká v rámci kulatého stolu na francouzské ambasádě 

v Praze se zhruba desítkou jejich nejvýznamnějších průmyslníků a zaměstnavatelů u nás, se kterými bude 

analyzovat hlavní problémy a potřeby jejich podnikání v ČR. Této první schůzky by se měl zúčastnit i 

předseda ČMKOS pan Josef Středula, přičemž debata by se měla soustředit na témata zaměstnanosti a 

pracovního trhu, kde zahraniční investory a podnikatele sužuje problém s najímáním nových i dočasných 

pracovníků, což představuje podle názoru francouzské ambasády jediný podstatný problém naší 

ekonomiky, jež je jinak podle nich ve skvělé formě. 

mailto:hyklova@mpo.cz
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