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#TýmČesko 

 

Vážení partneři, milé kolegyně, milí kolegové, 

 

v květnovém čísle Zpravodaje jsem se pozastavovala nad politováníhodným záměrem USA uvalit cla na dovozy 

oceli a hliníku, a to pod záminkou národní bezpečnosti. Za uplynulé dva měsíce se obchodní konflikt dále přiostřuje 

a bohužel se stále častěji skloňuje hrozba obchodní války. 

 

Americký prezident se rozhodl skoncovat s dlouhodobě pasivní obchodní bilancí USA a pokračuje v 

protekcionistické politice. Bezpečnost USA již neohrožuje „jen“ ocel a hliník ze zemí EU, Mexika, Kanady či dalších 

spojenců, ale pozornost se nyní obrací k automobilovému průmyslu. V tomto případě se Donald Trump netají tím, 

že cílí na EU a nejbližší sousedy USA. 

 

Obchodní válku ale nelze vyhrát a už vůbec ne snadno. I v USA na tuto skutečnost poukazují zástupci podnikatelské 

sféry a Trumpovy kroky jsou stále více odmítány i v Kongresu. Dopady ochranářských opatření se již projevily 

výrazným nárůstem cen oceli na americkém trhu a v případě další eskalace konfliktu by důsledky pro americké 

výrobce i spotřebitele byly dalekosáhlé. 

 

Na straně EU přišla očekávaná reakce. Byla přijata protiopatření v podobě cel na některé dovozy z USA a zároveň 

ochranná opatření pro výrobce oceli před možným náhlým nárůstem dovozů. Veškeré kroky EU jsou velmi pečlivě 

zvažovány a konzultovány se zástupci evropského průmyslu a všemi zúčastněnými, aby přijatá opatření co nejméně 

narušovala stávající dodavatelské řetězce a nedopadala na zpracovatele ani spotřebitele. Zároveň dává EU jasně 

najevo, že se chce vyhnout eskalaci protekcionismu a je připravená jednat. 

 

Doufám tedy, že v příštích číslech Zpravodaje již budou ze světa obchodní politiky přicházet pozitivnější zprávy.  

 
Lucie Vondráčková 

Ředitelka odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/T%C3%BDm%C4%8Cesko?src=hash
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Přehled aktuálních zpráv 

 
Online nástroj objasnění pravidel původu (zkušební verze) 

Evropská komise vyvinula zkušební verzi online nástroje, který má evropským vývozcům pomoci vyznat se v tzv. 

pravidlech původu (rules of origin). Dodržení pravidel původu umožňuje evropským podnikům vyvážet vybrané 

výrobky do konkrétních zemí mimo EU za zvýhodněných podmínek v souladu se sjednanými dohodami o volném 

obchodu. Z účelem zdokonalení daného nástroje žádáme vývozce o vyzkoušení jeho zkušební verze a o vyplnění 

přiloženého dotazníku (v angličtině). 

Přímá zpětná vazba od vývozců umožní, aby online nástroj co nejlépe odstraňoval nejasnosti ohledně pravidel 

původu. Vyplnění dotazníku zabere asi 20 minut. Případné připomínky budou vývojáři online nástroje 

shromažďovat do 31. července 2018. 

 

Podání nových žádostí o pozastavení cel 

V rámci pravidelných informací o systému pozastavení dovozních cel na komponenty a suroviny určené jako vstup 

do další výroby (autonomní celní suspenze a kvóty) si Vás dovolujeme informovat, že termín pro podání nových 

žádostí o pozastavení cel (začátek platnosti od července 2019) je 20. srpen 2018. Více informací o podání žádostí 

naleznete na webu MPO. 

 

Zasedání Rady OECD na ministerské úrovni  

Ve dnech 30. - 31. 5. 2018 proběhlo v pařížském konferenčním centru Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj (OECD) zasedání vrcholného orgánu Rady na úrovni ministrů. Letošní heslo znělo „Vzájemná propojenost, 

vliv a angažovanost: OECD, jež zajistí efektivní multilateralismus.“ Na tomto pravidelném ministerském zasedání 

zastupoval Českou republiku náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce mezinárodního obchodu 

Vladimír Bärtl. 

Zasedání zahájil francouzský prezident Emmanuel Macron, který vyzval k dialogu s cílem zefektivnit multilaterální 

spolupráci a ocenil práci OECD zaměřenou zejména na snižování nerovností. Ministři se věnovali diskusi o digitální 

transformaci ekonomiky, zaměřili se na témata, jako jsou volný tok dat, zdanění digitální ekonomiky, umělá 

inteligence, technologie blockchain či bezpečnost digitálního prostředí. Delegáti podpořili stávající práci OECD na 

horizontálním projektu Going digital či měření digitálního obchodu, jakož i další práci OECD v oblasti přeshraničního 

toku dat či pravidel pro přístup k údajům. 

Další diskuse se zaměřila na téma mezinárodního obchodu a investic, kde se delegáti věnovali současným výzvám 

a možnostem zefektivnění multilaterální spolupráce. V tomto směru na zasedání vystoupil též náměstek Bärtl a 

podpořil modernizaci mnohostranných pravidel pro obchod a investice včetně zaměření na oblast digitálního 

obchodu. Delegáti diskutovali také o zajištění rovných podmínek při přístupu na trhy, včetně otázky státních zásahů 

a nadměrných kapacit ve výrobě či podpory odpovědného chování podniků. Mezi aktuální výzvy patří nárůst 

protekcionismu, státní intervence narušující hospodářskou soutěž a také zvyšující se skepse, pokud jde o 

spravedlivé rozdělení přínosů mezinárodního obchodu. 

Další diskuse ministrů se věnovala např. otázce naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN a roli OECD 

zejména při analýzách financování rozvojové pomoci a dále otázkám změny klimatu, ochrany biodiverzity či 

přechodu na oběhové hospodářství. Během ministerského zasedání byly podepsány Dohody o přistoupení Litvy a 

Kolumbie k OECD. 

 

MPO ve spolupráci s partnery uspořádalo sérii regionálních seminářů k ochraně průmyslových práv 

V průběhu měsíců dubna až června 2018 uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s 

Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Českou 

spořitelnou, a.s., úspěšnou sérii čtyřech regionálních seminářů k ochraně průmyslových práv. Semináře proběhly 

v Plzni, Liberci, Ostravě a Brně a navázaly na předchozí obdobné akce pořádané MPO a ÚPV v Praze a Brně. Cílem 

seminářů bylo seznámit podnikatele a širokou veřejnost s významem průmyslových práv a jejich ochrany včetně 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FTAs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FTAs
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/pozastaveni-cel-na-suroviny-a-polotovary/autonomni-celni-suspenze-a-celni-kvoty--10962/
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praktických zkušeností českých podniků a poskytnout jim informace ohledně možností financování inovačních a 

patentových aktivit. Systém ochrany průmyslových práv a možnosti využití patentových databází představili 

zástupci ÚPV. Zástupci MPO prezentovali možnosti financování inovativních projektů z programů ministerstva a z 

dalších veřejných zdrojů a představili i novou iniciativu na podporu podnikání, inovací a exportu Tým Česko, 

zástupci České spořitelny pak zmínili nástroje této banky na finanční podporu inovativního podnikání. Seminářů se 

zúčastnilo přes 70 zástupců podniků, zájmových sdružení a vysokých škol, kteří hodnotili semináře jako vysoce 

přínosné a ocenili kvalitu jejich programu. Ty, kteří se seminářů nestihli zúčastnit, můžeme informovat, že MPO ve 

spolupráci s ÚPV připravuje pokračování úspěšných akcí zaměřených na posilování ochrany průmyslových práv u 

českých podniků. 

 

Kulatý stůl na téma těžební sektor v Chile a v ČR 

Těžební sektor představuje jeden z klíčových pilířů ekonomik Latinské Ameriky. Především země Tichomořské 

aliance (Chile, Mexiko, Peru, Kolumbie), jejíž je Česká republika pozorovatelem od roku 2016, jsou dlouhodobými 

hegemony regionu v oblasti těžby. Chile poté jako největší světový producent mědi představuje jednoho z hlavních 

lídrů těžebního průmyslu nejen v regionu ale i na globální úrovni. 

1. června 2018 se proto uskutečnil Kulatý stůl na téma těžební sektor v Chile a v ČR pořádaný Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest, jehož hlavními hosty byli zástupci organizace 

Fundación Chile. Tato organizace se soustřeďuje na propojení chilské poptávky důlních firem s nabídkou 

potencionálních zahraničních partnerů. Akci zahájil pan náměstek Vladimír Bärtl, zástupci Fundación Chile, pan 

Agustín Sepúlveda a pan Enrique Molina, následně představili základní charakteristiky chilského těžebního sektoru 

se zaměřením na aktuální technologické i environmentální výzvy. Nechybělo ani představení jednotlivých 

účastníků z českého těžebního průmyslu. Jejich aktivity a technologická řešení chilské hosty velmi zaujaly. 

Účast chilských hostů na kulatém stole byla součástí jejich týdenní návštěvy ČR, během které se jim naskytlo 

příležitosti navštívit české firmy, které tak získaly výjimečnou možnost propojení s chilským těžebním sektorem, 

jehož vybraným výzvám Česká republika může nabídnout efektivní technologická řešení. Více informací naleznete 

na webu MPO. 

 

Podnikatelská mise Komory pro hospodářské styky se SNS s. o. k. do Primorského kraje 

Tato podnikatelská mise na ruský dálný východ se uskutečnila ve dnech 4. – 8. června 

2018. Byla podpořena účastí zástupce náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího 

Koliby a ekonomického diplomata Luboše Laštůvky (GK Jekatěrinburg). Uskutečnila 

se jednání s Administrací Primorského kraje, na úrovni vicegubernátora D. F. 

Bratynenka, a s Obchodní a průmyslovou komorou Primorského kraje (dále OPKPK), 

na úrovni jejího prezidenta B. V. Stupnického. Na závěr jednání na OPKPK bylo 

slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Komorou SNS a OPKPK. Podnikatelé se během mise setkali 

s řadou potenciálních obchodních partnerů formou B2B jednání. Cesta měla zejména seznamovací charakter s 

tímto ruským regionem. Ruští partneři mají zájem především o spolupráci v oblasti zemědělství, potravinářského 

průmyslu, balneologie a turistiky. 

 

V čínském Yiwu proběhlo druhé zasedání o česko-čínských projektech v rámci nové Hedvábné stezky 

Ve východočínském městě Yiwu se ve dnech 5. - 6. června 2018 uskutečnilo druhé zasedání mezi Českou republikou 

a Čínou o bilaterální spolupráci na projektech v rámci iniciativy Pásmo a Stezka. Na české straně vedl jednání 

náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, na čínské straně bylo partnerem vedení Národní 

rozvojové a reformní komise (NDRC). ČR v současné době pracuje s Čínou na více než 30 projektech v rámci nové 

Hedvábné stezky. Projekty zahrnují konkrétní spolupráci českých firem a institucí s jejich čínskými partnery. Patří 

sem například rozvoj přímých leteckých spojení, výcvik čínských pilotů v ČR a dále projekty v oblasti finančních 

služeb, strojírenství či energetiky. V rámci jednání byl za přítomnosti zúčastněných firem diskutován stav současné 

spolupráce a byly nominovány i nové projekty jako například spolupráce ve výcviku čínské letecké záchranné služby 

nebo společný vývoj česko-čínského letadla pro sportovní účely a místní dopravu. 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/kulaty-stul-na-tema-tezebni-sektor-v-chile-a-v-cr--237565/
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Jednání se zúčastnili také zástupci Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu ČR, Asociace malých a středních 

podniků ČR a Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce. Spolupráce na nové Hedvábné stezce je 

vhodným doplněním bilaterálních vztahů, do něhož konkrétními projekty přispívají firmy na české a čínské straně. 

Další komunikace se pod vedením MPO ČR a za spolupráce podnikatelských asociací soustředí na aktualizaci a 

doplnění stavu probíhajících projektů. Třetí zasedání ke koordinaci a monitoringu bilaterálních projektů by se mělo 

uskutečnit v ČR v roce 2019. 

 

ČOÚ na mezinárodním specializovaném veletrhu UGOL ROSSII + MINING 2018 

V souladu se schváleným plánem oficiálních účastí České republiky na veletrzích a výstavách v roce 2018 se ČR 

počátkem června t. r. zúčastnila v ruském Novokuzněcku mezinárodního specializovaného veletrhu “UGOL ROSSII 

AND MINING 2018“ (Novokuzněck, ve dnech 5. - 8. června 2018). Veletrh byl zařazen na seznam ČOÚ v kategorii B 

na návrh asociace Česká dobývací technika (CDT). “UGOL ROSSII + MINING“ je jednou z největších a 

nejvýznamnějších mezinárodních veletržních akcí pořádných v Rusku, která je věnovaná důlnímu průmyslu a s ním 

souvisejícím oborům. Veletrh má dlouholetou tradici (pořádán od r. 1993) a těší se vysokému zájmu především 

odborné veřejnosti. Letošní 25. ročník veletrhu byl zaměřen na dobývací technologie, úpravu a manipulaci s 

materiálem, přičemž jeho hlavními tématy byla průmyslová a environmentální bezpečnost při těžbě. Na ploše 42,5 

tis. m2 se prezentovalo 626 vystavovatelů z 27 zemí světa. V rámci společné expozice ČR (hala 1, stánek č. B 16) se 

na ploše 80 m2 /8x10m/ prezentovalo 7 českých firem, a to: ENELEX spol. s r.o. (výrobce speciálních elektronických 

přístrojů pro hornictví a energetiku), INCO engineering s.r.o. (těžní stroje a zařízení), ORTAS, s.r.o. (výroba důlních 

a stavebních strojů), T Machinery a.s. (zařízení pro dobývací důlní komplexy v uhelných hlubinných dolech), TDS 

ZAMPRA spol. s r.o. (zařízení do hlubinných dolů), Řetězárna a.s. (výroba svařovaných článkových řetězů) a ŽDB 

DRÁTOVNA a.s. (technologie výroby v oboru hutní druhovýroby). 

 

Aktuality z oblasti ekonomické migrace 

Na jednání Koordinačního orgánu pro řízení ochrany státních hranic a migraci bylo schváleno 7. června 2018 

navýšení kapacity projektu „Fast Track“ (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované 

zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů) na 300 uchazečů ročně. Toto navýšení začalo být účinné 

od 1. července 2018. 

Dne 20. června 2018 proběhlo již tradiční zasedání neformální Pracovní skupiny pro ekonomickou migraci (PSEM). 

Zasedání PSEM, které se od roku 2012 organizuje jedenkrát až dvakrát ročně, představuje neformální platformu, 

kde se setkávají zástupci státní správy (MPO, MZV, MPSV a MV) a podnikatelské sféry včetně konkrétních firem. 

Cílem zasedání PSEM je debata o aktuálních migračních tématech a konzultace připravovaných projektů 

ekonomické migrace. V rámci PSEM má podnikatelská sféra možnost sdělovat státní správě zpětnou vazbu ohledně 

migrační regulace. Na zasedání PSEM byly krom jiného diskutovány nejvýznamnější změny připravované novely 

zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, navýšení kapacity projektu Fast Track, aktuální 

úpravy Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, aktuální stav Režimu ostatní státy a 

Pilotního projektu: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Více ZDE. 

 

Na MPO zasedala česko-ukrajinská Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou 

spolupráci 

Podpořit a posílit aktivity českých exportérů na Ukrajině a činnost ukrajinských podnikatelů u nás měla za cíl 

Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a 

Ukrajinou, která zasedala ve dnech 11. – 12. června na MPO. České straně předsedal ministr průmyslu a obchodu 

Tomáš Hüner. Předsedou ukrajinské části je místopředseda vlády Ukrajiny Volodymyr Kistion, jehož do Prahy 

doprovázela delegace ukrajinských podnikatelů. Na programu Komise byly nejen významné projekty realizované 

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

spolupráce ve finanční oblasti, v dopravním či zemědělském sektoru, regionální kooperace a spolupráce ve sféře 

standardizace. V průběhu jednání zvláštních pracovních skupin se řešily způsoby podpory vzájemné obchodní 

výměny v průmyslovém a energetickém sektoru. V rámci doprovodného programu se na půdě MPO konalo také 

Česko-ukrajinské podnikatelské fórum pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Komorou pro 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/zasedani-neformalni-pracovni-skupiny-pro-ekonomickou-migraci--238245/
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hospodářské styky se SNS. Hojná účast zástupců podnikatelské sféry potvrdila silný zájem tuzemských firem o 

perspektivní ukrajinský trh. 

 

 
 

Letní slavnost Česko – německé obchodní a průmyslové komory 

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner se zúčastnil tradiční Letní slavnosti Česko – německé obchodní a 

průmyslové komory, která se uskutečnila ve čtvrtek 14. června 2018 v prostorách Velvyslanectví SRN v Praze. 

Pronesl zdravici za úvod této události. Při této příležitosti se rovněž setkal s ministrem hospodářství, energetiky a 

technologie Bavorska Franzem Josefem Pschiererem. Ministři prodiskutovali zejména problematiku stavu 

hospodářství obou zemí, vzájemného obchodu, energetiky Průmyslu 4.0, start-upů a ekonomické migrace. 

 

Seminář o odpovědném obchodním jednání ve finančním sektoru 

České Národní kontaktní místo pro Směrnici OECD pro nadnárodní podniky uspořádalo 15. června 2018 seminář o 

odpovědném obchodním jednání ve finančním sektoru se zaměřením na institucionální investory. Své zkušenosti 

s uplatňováním opatření odpovědného obchodního jednání ve svých institucích prezentovali zástupci BNP Paribas, 

Raiffeisen Capital Management a společnosti MN, která je třetím největším správcem penzí a aktiv v Holandsku. 

Mimořádná pozornost byla věnována prezentaci zástupkyně francouzského Národního kontaktního místa, paní 

Maylis Souque, která hovořila o projednávání konkrétní stížnosti pro nedodržování Směrnice OECD. Semináře se 

zúčastnilo více než čtyřicet zástupců českých finančních institucí, odborné veřejnosti a zahraničních Národních 

kontaktních míst. Celou zprávu naleznete na našem webu. 

 

START UP NATIONS: Česká republika společně se zeměmi Visegrádu spustí v Izraeli unikátní pilotní program „V4 

Innovators in Israel“ na podporu start-upů. #TýmČesko 

JERUZALÉM, 18. června – Státu Izrael se v oblasti vědy, výzkumu a inovací přezdívá „národem start-upů“, neboť v 

zemi je jedna z největších koncentrací těchto podniků na metr čtverečních na světě. Vzhledem k rozšiřujícím se 

hospodářským vazbám mezi střední Evropou a Státem Izrael země Visegrádu se rozhodly spustit se svým 

blízkovýchodním partnerem unikátní pilotní projekt na podporu začínajících inovativních firem. Projekt je určen 

pro celkem 28 mladých podnikatelů ze zemí V4, jejichž firmy jsou aktivní v jedné z následujících oblasti: ICT, 

biotechnologie, smart mobility, automobilový průmysl, fintech, kybernetická bezpečnost, umělá inteligence. 

Během prakticky orientovaných seminářů izraelská strana nabídne setkání s ikonami izraelského hi-tech 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/narodni-kontaktni-misto/na-ministerstvu-prumyslu-a-obchodu-probehl-seminar-o-odpovednem-obchodnim-jednani-ve-financnim-sektoru--238532/
https://twitter.com/hashtag/T%C3%BDm%C4%8Cesko?src=hash
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ekosystému, zkušenými mentory, investory či právními experty. Pobyt českých start-upů v Izraeli v délce 2 – 3 

týdnů bude financován prostřednictvím Mezinárodního visegrádského fondu, izraelská strana pokryje náklady 

spojené s mentoringem evropských start-upů v Tel Avivu a Jeruzalémě. První podnikatelé ze střední Evropy by v 

rámci tohoto pilotního projektu mohli do Izraele zavítat již letos na podzim. 

Na projektu spolupracuje společně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Zastupitelský úřad ČR v Tel Avivu, 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Mezinárodní 

visegrádský fond a izraelské ministerstvo zahraničních věcí v úzké spolupráci s Izraelskou inovační autoritou. 

Memorandum, na jehož základě bude projekt naplňován, bylo podepsáno dne 18. 6. 2018 v Jeruzalémě za 

přítomnosti zástupců České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. 

 

Čeští výrobci a dodavatelé zdravotnických potřeb navštívili Gruzii  

Ve dnech 18. – 22. června 2018 uspořádalo MPO ČR ve spolupráci s MZV ČR v Gruzii projekt na podporu 

ekonomické diplomacie zaměřený na výrobce a dodavatele zdravotnických potřeb a techniky. Zástupci MPO a ZÚ 

Tbilisi se společně se 6 českými firmami (členy Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických potřeb) vydali do 

jednoho z nejvýznamnějších gruzínských regionů, autonomní Adžárie, kde ve městě Batumi navštívili několik 

státních a soukromých klinik. Zde měli možnost s vedením klinik prodiskutovat možnosti případné spolupráce. 

Kromě toho, delegaci přijal ministr zdravotnictví Adžárie. Na ministerstvu pak proběhla prezentace českých firem 

a jejich výroby, které se zúčastnili zástupci státní správy, ředitelé a primáři klíčových klinik. Totéž je o pár dní později 

čekalo v hlavním městě Tbilisi, kde program zakončila opět prezentace, tentokráte na Velvyslanectví ČR v Gruzii. 

 

3. zasedání česko-tchajwanských bilaterálních hospodářských konzultací 

V Praze se dne 19. června 2018 uskutečnilo v pořadí 3. zasedání bilaterálních hospodářských konzultací mezi 

Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem pro hospodářské záležitosti Tchaj-wanu. 

Jednání předsedali pan náměstek Vladimír Bärtl a paní náměstkyně Wang Meihua. Agenda česko-tchajwanských 

hospodářských konzultací vychází z moderní tradice vzájemných obchodních a hospodářských vztahů, které se 

neustále prohlubují. Jednání byla zaměřena na zhodnocení dosavadní spolupráce v ekonomické oblasti a zejména 

na projednání dalších směrů a možností pro její další rozšíření.  

„Významnou roli v česko-tchajwanských vztazích hraje zejména spolupráce v oblasti přímých zahraničních investic. 

Za posledních 15 let tchajwanské investice na českém trhu přesáhly hodnotu 792 mil. USD, vytvořily téměř 24 tisíc 

nových pracovních míst a směřovaly především do elektronického a elektrotechnického průmyslu“, zdůraznil v 

úvodu jednání náměstek V. Bärtl. 

Klíčovými oblastmi bilaterální spolupráce jsou pak především Průmysl 4.0, Smart cities či výzkum, vývoj a inovace. 

Obě strany kladně zhodnotily vzrůstající počet společných projektů podpořených z programu Technologické 

agentury ČR „DELTA“ či z programu EU „Horizont“ a také možnost zapojit se do aktivit prestižních výzkumných 

institucí na Tchaj-wanu díky finanční podpoře české vlády. Témata zaměřená na autonomní vozidla a recyklaci 

rovněž vzbudila vysoký zájem, zejména pak redukce plastů či recyklace kuchyňského oleje v tzv. bioplast. Odborníci 

si vyměnili zkušenosti z oblasti Smart grids či zvyšování energetické účinnosti.  

Závěrem obě strany ocenily slibná jednání o založení přímé letecké linky, která by spojovala obě hlavní města, a 

která by tak přispěla nejen k usnadnění a prohloubení obchodní a investiční spolupráce, ale také podpořila 

současný trend týkající se nárůstu tchajwanských turistů v České republice. 

 

Intenzifikace vztahů s Makedonií 

Dne 19. června 2018 navštívila MPO ČR delegace jedenácti zástupců Svazu obchodních komor Makedonie. 

Delegace pobývala v ČR v rámci projektu financovaného z prostředků USAID nazvaného "Partnerství pro lepší 

legislativní úpravu podnikání“ (Partnership for better business regulation). Vedením projektu byla pověřena 

makedonská nevládní organizace EPI CENTAR International a čtyřmi hlavními makedonskými komorami, které na 

projektu participují, jsou Hospodářská komora Makedonie, Makedonské obchodní komory, Severozápadní komora 

Makedonie a MASIT (komora sdružující ICT firmy). Delegaci přivítal ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik 

I. Martin Pospíšil. Seznámil účastníky s modely podpory exportu, se systémem podpory exportu praktikovaným v 

současné době v ČR a s obchodními vztahy ČR a Makedonie. 
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Kulatý stůl na téma obchodní a investiční spolupráce s Mexikem 

Dne 20. června 2018 se uskutečnil kulatý stůl na téma obchodní a investiční spolupráce s Mexikem v 

automobilovém sektoru a návazných odvětvích a technologiích v kontextu průmyslu 4.0. Velmi zajímavá diskuse 

nakonec obsáhla i další obory a lze říci, že navázala na to, jak se Mexiko jakožto hlavní host letos prezentovalo na 

strojírenském veletrhu v Hannoveru. Hlavním řečníkem byl Oscar Camacho zastupující milánskou pobočku 

agentury ProMéxico. Za českou stranu pak diskutovali nejen zástupci firem, ale i všech institucí na podporu 

ekonomických vztahů. Celou zprávu naleznete na našem webu. 

 

Francouzští investoři a podnikatelé – diskuse na téma zaměstnanosti a pracovního trhu v ČR 

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

s generálními řediteli vybraných významných průmyslníků a zaměstnavatelů této země u nás. Pan ministr 

diskutoval v rámci tohoto pilotního setkání s generálními řediteli firem L´Oréal, Veolia, Unibail-Rodamco, 

Manpower, Valeo, Saint-Gobain PAM a Sanofi. Za českou stranu byl hlavním hostem předseda ČMKOS Josef 

Středula. Debata se soustředila zejména na témata zaměstnanosti a pracovního trhu, kde zahraniční investory a 

podnikatele sužuje problém s najímáním nových i dočasných pracovníků. Analyzovaly se příčiny tohoto stavu a 

hledaly způsoby, jak pracovní trh oživit a naplnit. 

 

Vláda ČR schválila dne 22. června 2018 rozšíření Režimu ostatní státy o Srbsko, a to s účinností od 1. září 2018 

Roční kvóta pro množství uchazečů ze Srbska, kteří budou moci být přihlášeni do Režimu ostatní státy, byla 

stanovena na 2000. Žádosti o zařazení zaměstnanců ze Srbska bude posuzovat MPO a budou muset splňovat stejné 

náležitosti a podmínky, jaké v současnosti plní žádosti o zařazení zaměstnanců z Mongolska a Filipín. 

 

EU posiluje obchodní vztahy s Asií – přispěje k tomu i dokončená dohoda s Vietnamem 

EU a Vietnam se 25. června 2018 dohodly na konečném znění obchodní dohody a dokončily diskuze k Dohodě o 

ochraně investic. Vietnam je druhým největším partnerem EU ze zemí ASEAN a obchodní dohoda tak znamená 

velkou příležitost pro unijní exportéry, mj. i díky odstranění 99% všech cel. V okamžiku vstupu dohody v platnost 

budou moci unijní exportéři textilu, strojů a zařízení vyvážet na vietnamský trh bezcelně. Dohoda dále poskytuje 

ochranu pro zeměpisná označení tradičních evropských potravin a nápojů, "české pivo" nevyjímaje, či řeší netarifní 

překážky v automobilovém sektoru, z čehož můžou těžit i čeští vývozci. Evropské firmy budou mít možnost ucházet 

se o veřejné zakázky jak na centrální, tak na regionální úrovni. Dohoda se nicméně nevěnuje pouze ekonomickým 

aspektům, zahrnuje i oblast udržitelného rozvoje, v rámci níž stanovuje nejvyšší standardy práce, bezpečnosti, 

ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele. Nyní bude následovat právní přezkum textu dohody o 

investicích a překlad obchodní dohody do všech oficiálních jazyků EU. Poté bude obchodní dohoda schvalována na 

úrovni Rady EU s vidinou jejího podpisu do konce roku 2018 a následně postoupena Evropskému parlamentu, který 

by s ní měl vyjádřit souhlas na začátku roku 2019. Po dokončení příslušných vnitřních schvalovacích procesů i na 

vietnamské straně by tak obchodní dohoda mohla vstoupit v platnost během roku 2019. 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/kulaty-stul-na-tema-cesko-mexicke-spoluprace-nejen-v-automobilovem-sektoru-prinesl-radu-nametu--238467/
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Náměstek Bärtl zahájil Česko-ghanské podnikatelské fórum 

Dne 26. června 2018 se v rámci návštěvy ghanského ministra cest a dálnic Kwasi Amoako-Atty v České republice 

uskutečnilo v prostorách Skleněného sálu budovy Ministerstva průmyslu a obchodu Na Františku podnikatelské 

fórum zaměřené na dopravní infrastrukturu Ghany. Nejdůležitějšími body programu tohoto business fóra bylo 

navázání nových kontaktů s předními představiteli ministerstva cest a dálnic Republiky Ghana a posílení 

ekonomických a obchodní vazeb soukromého sektoru České republiky s Ghanou. Samotnému konání fóra 

předcházelo bilaterální setkání náměstka Vladimíra Bärtla s ghanskou delegací ministra Kwasi Amoako-Attou, 

kterého se za českou stranou účastnila i velvyslankyně České republiky v Akkře Margitta Fuchsová. Podnikatelské 

fórum bylo spoluorganizováno Svazem průmyslu a dopravy ČR a jedním z hlavních řečníků byl i viceprezident SP 

ČR, pan Stanislav Kázecký. Celou akci moderoval ředitel Sekce mezinárodních vztahů SP ČR Lukáš Martin. Úvodního 

slova se ujal náměstek Bärtl, kdy kromě jiného vyzdvihl význam česko-ghanských obchodních vztahů: „Ghana je 

také nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky v subsaharské Africe a představuje strategické místo 

pro budoucí obchod a investice. Ghana v současné době prochází dynamickým růstem, což povede k nezbytným 

ekonomickým reformám a zvýší důvěru zahraničních investorů v její trh.“ 

Na náměstka Bärtla navázal svým pozdravem ghanský ministr cest a dálnic Kwasi Amoako-Atta, kdy zdůraznil 

především důležitost obchodního partnerství České republiky s Republikou Ghana. Vedle samotného ministra 

vystoupili i další vysocí činitelé ghanského ministerstva cest a dálnic. Hlavním bodem B2B fóra pak byla prezentace 

vrchního ředitele ministerstva cest a dálnic Edmunda Offei týkající se připravovaných projektů v dopravní 

infrastruktuře Ghany a s tím spojených obchodních příležitostí pro český soukromý sektor. Konkrétní příklad 

spolupráce českých a ghanských firem přiblížil ve své prezentaci ředitel a předseda představenstva společnosti 

Knights a.s. Následně proběhlo setkání B2B mezi zhruba třiceti zástupci českých společností s předními ghanskými 

infrastrukturálními manažery. 

V návaznosti na tuto i dřívější podobné akce má Ministerstvo průmyslu a obchodu nadále zájem a chce podporovat 

podnikatelská fóra a setkání s předními vládními zahraničními představiteli, která povedou k propagaci exportu a 

upevnění obchodních vazeb České republiky v zahraničí. 

 

Náměstek Eduard Muřický přijal velvyslance Egyptské arabské republiky 

Dne 26. června proběhlo setkání náměstka pro průmysl, podnikání a stavebnictví Eduarda Muřického s egyptským 

velvyslancem Abderahmanem Salaheldinem. Hlavními bodem jednání byl blížící se konec diplomatické mise 

egyptského velvyslance v České republice v červenci tohoto roku. V rámci rozloučení a poděkování za vzájemnou 

spolupráci došlo k výměně informací o možných dalších formách spolupráce a podpory české podnikatelské sféry 

egyptskou stranou. Egypt byl tradičním obchodním partnerem Československa již před druhou světovou válkou a 

i nadále patří k nejvýznamnějším partnerům ČR nejen v arabském regionu, ale i z celoafrického pohledu. V rámci 

setkání Eduard Muřický mimo jiné uvedl: „Rád bych Vám poděkoval za úsilí, které jste vynaložil v průběhu svého 

působení v České republice, což jednoznačně ukázalo Vaši angažovanost v procesu rozšiřování a prohloubení 

hospodářské spolupráce mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou”. 

Vzhledem k dlouholetým diplomatickým a obchodním vazbám mezi ČR a Egyptem, velvyslanec Salaheldin vyzdvihl 

dosavadní vzájemnou spolupráci a ČR jako spolehlivého obchodního partnera pro nadcházející období. 

 

Náměstek ministra E. Muřický zahájil výstavu pákistánských výrobků 

Velvyslanectví Pákistánu v Praze uspořádalo dne 27. 6. 2018 výstavu pákistánských výrobků zakončenou módní 

přehlídkou návrhářů z této asijské země. Pásku slavnostně přestřihl při inauguraci výstavy náměstek ministra E. 

Muřický. Velvyslanectví Pákistánské islámské republiky v Praze pravidelně v České republice představuje výrobky 

své země a přivádí do Česka pákistánské podnikatele. Jednou z každoročních akcí je „Mango Show“, při které se 

nejvýznamnější pákistánští exportéři manga přijíždějí do Prahy pochlubit svou produkcí. S ohledem na skutečnost, 

že Pákistán patří mezi 5 nejvýznamnějších producentů manga na světě, je z čeho vybírat.  

V letošním roce pákistánské velvyslanectví v Praze obohatilo pravidelnou „Mango Show“ o jednodenní výstavu 

pákistánských tradičních výrobků, která se konala na Žofíně. Několik pákistánských firem a oborových sdružení 

představilo své výrobky především z oblasti textilu a zpracování kůže. Bylo vystaveno například motorkářské 
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kožené oblečení, ložní a stolní textilie, kožené rukavice nebo fotbalové míče, které Pákistán dodává mimo jiné i pro 

konfederaci FIFA. Výstava byla zakončena módní přehlídkou, která představila oděvy pro denní nošení i slavnostní 

příležitosti z dílen významných pákistánských módních návrhářů. 

Návštěvy pákistánských obchodníků v České republice pomáhají při posilování stávajících obchodních spojení a 

vytváření nových, a proto akce tohoto druhu MPO trvale podporuje. Při inauguraci letošní výše popsané výstavy 

slavnostně přestřihl pásku náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický. Během krátkého vystoupení 

ocenil tradiční obchodní vztahy obou zemí a bezproblémovou spolupráci mezi MPO a pákistánskou ambasádou. 

Připomněl, že je k podpisu připravena Dohoda o ekonomické spolupráci mezi vládami obou zemí. „Smíšená komise, 

kterou Dohoda zakládá, jistě napomůže k identifikaci zajímavých projektů a nových forem spolupráce“, 

poznamenal náměstek ministra E. Muřický v té souvislosti. 

 
 

Konzultace ekonomických diplomatů a vedoucích kanceláří CzechTrade s firmami v rámci Konference 

ekonomických radů 2018 

V posledním červnovém týdnu se konala tradiční Konference ekonomických diplomatů a vedoucích zahraničních 

kanceláří CzechTrade. Letos se jí zúčastnilo 156 zahraničních zástupců – 105 ekonomických diplomatů, 45 zástupců 

CzechTrade a 6 zemědělských diplomatů. Vyvrcholením týdenní akce byly již tradiční B2B jednání s exportéry. 

Počet registrovaných firem přesáhl 400 a realizováno bylo více než 2400 schůzek. Z hlediska celkového počtu 

sjednaných konzultací byl největší zájem o Rusko, Německo, USA, Čínu, JAR, Srbsko, Saúdskou Arábii, Brazílii, Indii 

a Írán. Největší zájem přítomných firem byl o konzultace se zahraničními kancelářemi CzechTrade v Indii, Íránu, 

Velké Británii, Polsku, na Ukrajině, v Rakousku a Německu. Tyto kanceláře uskutečnily maximální počet konzultací, 

tj. tzn. 42 schůzek za dva dny. CzechTrade registroval zájem firem i o vzdálenější trhy, jako například o Latinskou 

Ameriku. Kromě Mexika, Brazílie a Chile, byl zájem i o Argentinu, kde CzechTrade plánuje letos v létě posílit 

personální kapacity. Nejvíce firem konzultujících se zahraničními kancelářemi CzechTrade bylo z oborů 

potravinářství, dále strojírenství, energetika a zdravotnická technika.  

CzechTrade udělal během akce mezi firmami, které konzultovaly se zástupci CzechTrade, rychlý průzkum. 

Dotazoval se jich, jak se jim letos exportně daří ve srovnání s loňským rokem. Tento „exportní barometr“ ukázal, 

že převládá mírný optimismus: 

 44 % dotázaných firem uvedlo, že se jejich exportu letos daří lépe 

 47% firem se daří stejně 

 jen 9 % firem přiznalo zhoršení 

 
 
Až do roku 2020 budou moci čeští exportéři využívat výhod projektů NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN 

Prostřednictvím projektů je malým a středním podnikům poskytována podpora formou zvýhodněných služeb, jako 

je například zabezpečení a nákup výstavní plochy, pomoc s registrací či mediální poplatky. Maximální výše této 

podpory činí v případě projektu NOVUMM 80 000 korun, u projektu NOVUMM KET pak až 90 000 korun. Intenzita 

podpory účasti je v zemích Evropské unie 50 %. Na podporu na akcích konaných mimo EU je možné získat až 70 %. 
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V případě projektu DESIGN pro konkurenceschopnost jsou zvýhodněné služby poskytovány ve více oblastech. Malé 

a střední podniky mohou v rámci projektu získat podporu na nové návrhy produktů nebo produktových řad ve výši 

50 % způsobilých výdajů až do 50 000 Kč. Firmám je také nabízena spolupráce s vybraným autorem z Adresáře 

designérů CzechTrade. Kromě toho je v rámci projektu rovněž možné získat podporu účasti na specializovaných 

designových akcích v maximální výši 130 000 Kč, přičemž intenzita podpory je 50 % v zemích Evropské unie i mimo 

ni. V rámci prodloužení lhůty realizace projektů bude možné využívat jejich zvýhodněné služby až do roku 2020. 

Podrobnější informace o projektech včetně přihlášek a seznamů veletrhů mohou české firmy nalézt na webu 

CzechTrade. 

#TýmČesko 

Připravujeme 

Náměstek Bärtl přijme stálého tajemníka ministerstva zahraničních věcí Zambie 

Do České republiky přijíždí stálý tajemník MZV Zambie pan Chalwe Lombe. Zambie v rámci svých ekonomických 

reforem podporuje soukromé investice ve všech produktivních odvětvích včetně zemědělství, důlního průmyslu, 

průmyslové výroby, cestovního ruchu a výroby elektrické energie. Diplomatické styky Zambie a ČR se uskutečňují 

na úrovni návštěv ministrů a náměstků. Vladimír Bärtl se setká se zambijským tajemníkem v pondělí 9. července. 

 

Neformální jednání unijních ministrů průmyslu ve Vídni 

Náměstek Bärtl doprovodí ve dnech 15. a 16. července 2018 ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou na 

neformální jednání Rady EU pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh a průmysl) ve Vídni. Základním tématem 

jednání je budoucnost evropského průmyslu. Diskuze ministrů se zaměří na nejrůznější aspekty budoucnosti 

průmyslu, jako jsou umělá inteligence, dovednosti nebo investice. Ministryně Nováková se na okraji jednání krátce 

setká se svou rakouskou kolegyní ministryní Margarete Schramböck. 

 

Začíná slovenské předsednictví se Visegrádské skupině 

Ve dnech 16. až 17. července 2018 se na pozvání státního tajemníka Ministerstva hospodářství Slovenska Rastislava 

Chovance uskuteční setkání náměstků pro hospodářství zemí Visegrádské skupiny (V4) v Bratislavě. Setkání se koná 

v rámci začínajícího slovenského předsednictví V4 (SK V4 PRES), které potrvá od července 2018 do konce června 

2019. Nosným tématem bude problematika a politika podpory rodinného podnikání a spolupráce zemí Visegrádské 

skupiny v této oblasti. Cílem podpory rodinného podnikání v zemích V4 je omezit riziko ztráty 

konkurenceschopnosti, oddělení vlastnictví a kontroly v rodinných podnicích, zmírnit nedostatek zájmu či znalostí 

nastupujících generací, zamezit komplikovanému dědickému řízení, procesům převodů a oceňování podniků. 

Diskutována bude rovněž možnost budoucí spolupráce zemí V4, spočívající zejména ve sdílení know-how a v 

koordinaci při tvorbě národních statistik, usnadnění přeshraničních transferů podnikání a zajištění možností 

financování. 

 

Mezinárodní letecká show v britském Farnborough 

Ve dnech 16. – 22. července 2018 proběhne v britském Farnborough mezinárodní letecký veletrh Farnborough 

International Airshow, na němž má Česká republika tradičně oficiální účast. Zároveň zde bude prezentovat AERO 

Vodochody AEROSPACE a.s. novou verzi letounu L-159 jet a oznámí výsledky představení výcvikového letounu, 

který je nástupcem legendárního Albatrosu. Prezentaci našich firem leteckého průmyslu na britském trhu podpoří 

svojí účastí pan náměstek Petr Očko. 

#TýmČesko 
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