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#TýmČesko 

 

Milí čtenáři, 

 

po letní přestávce se k vám opět dostává náš Zpravodaj. Během léta se vedení MPO ČR ujala paní ministryně 

Marta Nováková. V den, kdy píši tento úvodník, nám zbývají už jen hodiny do odletu na její první 

podnikatelskou misi. Vybrala si jednoho ze strategických partnerů České republiky, konkrétně Ázerbájdžán, 

kde ji čeká řada jednání na ministerské úrovni, a snad i vyšší. Z Baku se přesuneme do Gruzie, a to nejenom 

do Tbilisi, kde mimo jiné provedeme řádné zasedání mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci, ale 

navštívíme také region Adžarské autonomní republiky, s nímž hodláme navázat užší ekonomickou 

spolupráci. Bude to první formalizovaná regionální spolupráce v oblasti Jižního Kavkazu, která odráží růstový 

potenciál Batumi a jeho okolí pro český export. 

 

Po návratu už bude čas vstoupit do finální fáze přípravy jubilejního 60. Mezinárodního strojírenského 

veletrhu v Brně, který proběhne ve dnech 1. – 4. října 2018. Letošní partnerskou zemí je Slovensko, čemuž 

se ve světle 100. výročí založení Československa nelze divit. Událost připomene i výstava „České průmyslové 

legendy“, kterou v pondělí paní ministryně zahájí. V rámci veletrhu proběhne také řada tradičních i nově 

pojatých akcí, jako je pracovní snídaně ministryně s představiteli regionů Ruské federace, Business den 

Ruska, Kooperační konference na téma spolupráce s Čínou, kulatý stůl na téma „Brexit“, Business den 

Běloruska a další odvětvově či teritoriálně zaměřené akce. Úterý je jako obvykle vyhrazeno akci „Meeting 

Point“ agentury Czech Trade. 

 

Mezi velkými akcemi, jako je MSV Brno a podnikatelská mise na Kavkaz se samozřejmě uskuteční řada 

dalších akcí. Z agendy našeho odboru bych zmínil obnovení činnosti společné pracovní skupiny s Bulharskem 

v Sofii, jejíž zasedání naváže na loňskou cestu ministra Havlíčka do teritoria či řádné zasedání mezivládní 

komise s Moldavskem, kterému bude předcházet dvoudenní intenzivní kurz systému podpory exportu a 

ekonomické diplomacie pro moldavské experty. S ruskými kolegy začínáme přípravu dalšího řádného 

zasedání mezivládní komise, které se uskuteční ve druhé polovině listopadu. O této akci budeme podrobněji 

informovat v dalších vydáních Zpravodaje, zatím je možné si poznačit termín doprovodného business fóra 

– 21. listopadu 2018. 

  

Těším se na shledání v Exportním domě na MSV Brno! 

 

 

 
Martin Pospíšil 

Ředitel odboru zahraničně ekonomických politik I 

 

https://twitter.com/hashtag/T%C3%BDm%C4%8Cesko?src=hash
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Ohlédnutí za srpnem a první polovinou září 

Jednání ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové s velvyslancem Velké Británie v Praze Nickem 

Archerem přispělo k posílení vzájemných bilaterálních vztahů 

Jednalo se o první schůzku po nástupu britského velvyslance Nicka Archera do funkce v březnu 2018. 

Oceněna byla dosud bezproblémová vzájemná obchodní spolupráce a vynikající vztahy MPO s britskou 

ambasádou v Praze s tím, že tyto budou i nadále pokračovat. Kromě otázek týkajících se bilaterálních 

hospodářských vztahů byla diskutována problematika odchodu Velké Británie z Evropské unie. Obě strany 

se shodly, že je v oboustranném zájmu vyjednat co možná nejlepší dohodu o budoucím vztahu VB s EU, 

s minimálními překážkami vzájemného obchodu. Velká Británie představuje pro ČR jednoho 

z nejdůležitějších obchodních partnerů – od roku 1993 byla vždy mezi TOP 10 obchodními partnery, 

vzájemný obchod vykazuje od roku 2001 trvale aktivum obchodní bilance ve prospěch ČR a v roce 2017 byla 

5. největším českým exportním trhem. Odchod z EU znamená pro ČR i nemilou ztrátu významného spojence 

v agendě jednotného trhu EU v rámci „like minded group“. 

 

Rozšířený režim přijímání zahraničních zaměstnanců ze Srbska 

S účinností od 1. září 2018 došlo k rozšíření režimu přijímání zahraničních zaměstnanců ze Srbska. Roční 

kvóta pro množství uchazečů ze Srbska, byla stanovena na počet 2000 pracovníků. Žádosti o zařazení 

zaměstnanců ze Srbska posuzuje MPO a budou muset splňovat stejné náležitosti a podmínky, jaké v 

současnosti plní žadatelé o zařazení z Mongolska či Filipín. 

 

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková se setkala s velvyslancem Francie v ČR Rolandem 

Galharaguem 

Schůzka, která se uskutečnila 6. září, projednala hlavní aspekty bilaterální spolupráce. Mimo jiné se věnovala 

naplňování spolupráce v rámci nedávno podepsaného akčního plánu pro další rozvoj vzájemných vztahů. 

Jedním z hlavních cílů je více vybalancovat vzájemné obchodní a investiční vztahy, zvýšit investic do výroby 

s vyšší přidanou hodnotou a posunout ČR směrem do finální fáze hodnotového řetězce. Nejvýznamnější je 

pro automobilový průmysl a letectví. Proto očekáváme významnou účast Francie na strojírenském veletrhu 

v Brně. Diskutovány byly rovněž energetické otázky, kdy by Francie ráda přispěla k zvažovanému upgradu 

naší jaderné energetiky, protože je schopna pokrýt celý cyklus od projektu přes výstavby až po likvidaci 

odpadu. 

 

Návštěva prezidenta Indie Ram Nath Kovinda v České republice 

Ve dnech 6. – 9. září 2018 navštívil ČR prezident Indie Ram Nath Kovind. Velká část rozhovorů byla zaměřena 

na spolupráci v obchodní a ekonomické oblasti, a proto MPO hrálo v programu pana prezidenta významnou 

roli. Během návštěvy byla podepsána celkem 4 memoranda, zaměřená na spolupráci v obchodní a 

akademické oblasti. 

Prezident Indické republiky ve dnech 6. – 9. září 2018 navštívil ČR po více než 20 letech a jednalo se o 

reciproční návštěvu oproti návštěvě Indie, kterou uskutečnil bývalý prezident V. Klaus v roce 2005. 

Rozhovory se kromě aktuálních mezinárodních témat z velké části věnovaly oblasti bilaterální ekonomické 

a obchodní spolupráce. Proto Vládu České republiky zastupovala v klíčových bodech programu ministryně 

průmyslu a obchodu Marta Nováková. 

Důležitou součástí programu návštěvy bylo setkání indických a českých byznysmenů a následné 

podnikatelské fórum. Pan prezidenta doprovázelo přibližně 50 zástupců indické podnikatelské sféry, kteří 

se setkali se zhruba stovkou podnikatelů z České republiky. Více informací najdete na webu MPO. 

 

První zahraniční cesta ministryně Novákové  

V těchto dnech (11. – 14. září) se uskutečňuje pracovní cesta ministryně průmyslu a obchodu do 

Ázerbájdžánu a Gruzie. Cílem cesty je podpořit vzájemné obchodní vztahy k čemuž bude sloužit zejména 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/indie-je-nasim-nejdulezitejsim-partnerem-v-jizni-asii--uvedla-ministryne-novakova--239882/
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doprovodná podnikatelská mise organizovaná Hospodářskou komorou ČR a Komorou pro hospodářské 

styky se SNS. V Ázerbájdžánu se uskutečnilo podnikatelské fórum, jednání ministryně s vrcholnými 

představiteli státu a finalizace dohody o spolupráci v oblasti energetiky. V Gruzii rovněž proběhne 

podnikatelské fórum v hlavním městě Tbilisi a v černomořském přístavu Batumi. Součástí pracovní návštěvy 

Gruzie je i řádné zasedání česko-gruzínské mezivládní komise. 

 
 

Výhled do konce září a na říjen 

 

Vlády České republiky a Slovenské republiky zasednou ke společnému jednání v Košicích 

Společné zasedání vlád obou zemí se uskuteční 17. září již po šesté, tentokrát pod zorným úhlem blížícího 

se 100. výročí založení Československa. Po slavnostním uvítacím ceremoniálu se souběžně uskuteční 

oddělená jednání předsedů vlád a jednání jednotlivých rezortních ministrů. Paní ministryně se v doprovodu 

náměstka Vladimíra Bärtla setká se svým resortním kolegou, ministrem hospodářství Slovenska Petrem 

Žigou a jeho delegací. Akce bude zakončena tiskovou konferencí premiérů a podpisem společného 

prohlášení předsedů vlád. 

 

Setkání místopředsedů česko-ruské mezivládní komise 

Dne 19. září proběhne v Moskvě jednání místopředsedů česko-ruské mezivládní komise, které bude sloužit 

jako příprava pro řádné zasedání komise. To by se mělo v letošním roce uskutečnit dne 21. listopadu v Praze. 

Ve stejný den se bude konat česko-ruské podnikatelské fórum. 

 

Pozvání na jordánské podnikatelské fórum 

Dne 20. září 2018 od 10:00 se v prostorách Petschkova paláce Ministerstva průmyslu a obchodu uskuteční 

podnikatelské fórum u příležitosti návštěvy delegace dvaceti jordánských firem pod vedením Jordánské 

evropské obchodní asociace a Ammánské průmyslové komory. Akce, která bude oficiálně zahájena 

náměstkem ministryně průmyslu a obchodu Petrem Očkem, je organizována společně se Svazem průmyslu 

a dopravy ČR. Mezi vystupujícími budou také viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Stanislav Kázecký, 

senátor horní komory jordánského parlamentu Ziad Al Homsi či prezident JEBA Jamal Fariz. V rámci 

podnikatelského fóra náměstek ministryně P. Očko podpoří nově uzavřenou spolupráci mezi Svazem 

průmyslu a dopravy ČR a Ammánskou průmyslovou komorou. V návaznosti na tuto akci proběhnou 

v Berlíně na veletrhu InnoTrans 2018 za oficiální účasti ČR a v Praze na MPO ČR jednání mezi představiteli 

Aqaba Railway Corporation a českými společnostmi o železničních a stavebních projektech v Jordánsku. 

Jordánsko je pro ČR zajímavým mimoevropským obchodním partnerem s vysokým hospodářským 

potenciálem do budoucna. V posledních třech letech ČR a Jordánsko zaznamenaly dynamický vývoj ve 

vzájemných politických vztazích, které doprovázel výrazný vzestup obchodní výměny. Např. obrat 

zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi vzrostl v roce 2016 o více než 62,8 % a dosáhl úrovně 1,42 

miliardy CZK (58 milionů USD). I tento rok byla zaznamenána další expanze ekonomických vztahů. Velice 

výrazným impulzem pro posílení česko-jordánské bilaterální hospodářské relace bylo podepsání mezivládní 

Dohody o hospodářské spolupráci v dubnu 2017. S ohledem na strategickou polohu Jordánska a prestiž této 

země na Blízkém východě se spolupráce mezi ČR a Jordánskem bude dále rozvíjet. 

Datum a čas: 20. 9. 2018, 10:00-12:00 hod. Místo: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 

20, Praha 1 

 

 

Hospodářská a obchodní dohoda EU s Kanadou CETA slaví první výročí prozatímního provádění 

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou CETA oslaví 21. září 2018 první výročí svého 

prozatímního provádění. S potěšením již můžeme sledovat zvýšení vzájemného česko-kanadského 
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obchodu, který jen za loňský rok vzrostl o 26 %. Trend růstu pokračuje i letos (do července vzrostl meziročně 

obrat o 35 %) a klíčovou roli v pozitivním vývoji našich obchodních vztahů můžeme připsat právě provádění 

ambiciózní dohody CETA. Přináší řadu výhod, odstranila 98 % cel na výrobky, otevřela trhu služeb, 

zjednodušila pravidel pro vysílání zaměstnanců, zlepšila přístupu ke kanadským veřejným zakázkám nebo 

odstranila dalších netarifní překážky při vývozu zboží. Ministerstvo průmyslu a obchodu již zaznamenává 

úspěchy českých firem napříč těmito oblastmi. 

Dohoda CETA byla podepsána 30. října 2016 v Bruselu a tím byl zahájen ratifikační proces. Česká republika 

ji ratifikovala jako šestý členský stát již v říjnu 2017 a až dá souhlas s dohodou všech osmadvacet unijních 

zemí (zatím ji ratifikovalo 9 států), vstoupí dohoda kompletně v platnost. Z prozatímního provádění jsou 

vyloučeny ty oblasti, jež nejsou v kompetenci EU, jako např. systém investiční ochrany či části kapitoly o 

finančních službách či další vybraná ustanovení dle příslušného rozhodnutí Rady. Více informací o dohodě 

naleznete na portále BusinessInfo.cz, kde také může pokládat své dotazy prostřednictvím kontaktního 

formuláře. 

 

Paní ministryně diskutuje s německými podnikateli v ČR 

Dne 25. září 2018 se ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková zúčastní na Velvyslanectví SRN v Praze 

pracovního oběda s významnými zástupci německého hospodářství v ČR a se zástupci Česko – německé 

obchodní a průmyslové komory. Při této příležitosti přednese paní ministryně úvodní příspěvek a následně 

bude odpovídat na dotazy zástupců přítomných firem. Lze očekávat, že na programu bude problematika 

vzájemného obchodu ČR a Německa, stejně jako oblasti, které ovlivňují vzájemnou hospodářskou a 

obchodní spolupráci vztahy obou zemí – Průmysl 4.0, digitalizace, energetika, ekonomická migrace, 

nedostatek pracovních sil či snižování zátěže podnikatelů. 

 

Opět zasedne Smíšená pracovní skupina s Bulharskem 

Dne 26. září 2018 proběhne v Sofii již 8. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro ekonomickou spolupráci 

mezi Českou republikou a Bulharskem, které se koná na základě Memoranda o spolupráci mezi 

Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Bulharské republiky. 

Vedoucím české delegace bude náměstek Petr Očko. Ve stejné době pak probíhá v nedalekém Plovdivu 

mezinárodní technický veletrh, kterého se účastní také vystavovatelé Z ČR s podporou agentury CzechTrade. 

 

Česko-moldavská mezivládní komise 

Česko-moldavská mezivládní komise bude zasedat dne 27. září v Praze. Jednat se bude zejména o rozvoji 

vzájemné obchodně ekonomické spolupráce, vzájemné podpoře projektů českých a moldavských firem 

stejně jako o moldavské ekonomické konvergenci k EU. Součástí programu zasedání mezivládní komise 

bude rovněž školení moldavských expertů v oblasti nástrojů podpory exportu. 

 

Rada EU pro konkurenceschopnost naváže na červencové neformální jednání ministrů průmyslu 

Dne 27. září povede českou delegaci na jednání Rady EU pro konkurenceschopnost v Bruselu ministryně 

průmyslu a obchodu Marta Nováková v doprovodu náměstka Vladimíra Bärtla. Na programu bude follow-

up z neformálního červencového jednání ministrů průmyslu ve Vídni a politická rozprava o budoucnosti 

průmyslu ve světle umělé inteligence a robotiky. Kromě toho budou ministři diskutovat o teritoriální 

dimenzi konkurenceschopnosti a v průběhu pracovního oběda pak o návrzích projednávaných v rámci 

víceletého finančního rámce 2021-2027 z pohledu podpory konkurenceschopnosti EU. V závěru jednání 

Česká republika představí Radě EU závěry z konference „Vnitřní trh – včera, dnes a zítra“, jež se uskutečnila 

dne 8. června 2018 v Praze mj. za účasti komisařky pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední 

podniky Elżbiety Bieńkowské a místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky. 

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta-61835.html
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MSV Brno 2018 

 
Slovensko – zvýrazněná partnerská země MSVB 

Vláda Slovenské republiky zařadila oficiální účast Slovenské republiky na tomto veletrhu ve formátu 

zvýrazněné partnerské země do rámce letošních oslav dějinných událostí mezi Českou republikou a 

Slovenskou republikou. Výrazným charakteristickým rysem zahajovacího dne veletrhu budou vzájemné 

česko-slovenské vztahy v hospodářské oblasti. Paní ministryně spolu s ministrem hospodářství Slovenska 

mimo jiné otevře oficiální slovenskou expozici a pří této příležitosti se předpokládá neformální setkání na 

stánku.  

 

Seminář mezinárodních finančních institucí 

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem financí, Mezinárodní investiční bankou, 

Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční bankou pořádají seminář pro podnikatele 

ohledně možností financování jejich aktivit prostřednictvím výše zmíněných mezinárodních finančních 

institucí. Akce proběhne dne 1. října od 16:00 v Kongresovém sálu C. 

 

Business den Ruské federace 

V rámci MSV Brno se 2. října od 9:30 v sálu Morava již tradičně uskuteční Business den Ruské federace za 

účasti ministryně průmyslu a obchodu. Této konferenci navíc předchází snídaně ministryně s představiteli 

ruských regionů vystavujících na MSV. Akci organizuje Komora pro hospodářské styky se SNS. 

 

Business den Běloruska 

Na MSV také již tradičně probíhá Business den Běloruska. V letošním roce to bude 3. října od 9:30 v sálu 

Morava. Početnou podnikatelskou delegaci z Běloruska povede náměstek ministra zahraničních věcí 

Jevgenij Šestakov. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude zastupovat náměstek Eduard Muřický. Akci 

organizuje Komora pro hospodářské styky se SNS. 

 

 

Přehled přijatých antidumpingových, protisubvenčních a ochranných opatření obchodu za období 

červenec až září 2018 

Akce EU vs. třetí země 

 3. 7. 2018 – antidumpingová opatření na dovozy kyseliny šťavelové z Číny a Indie byla prodloužena do 
3. 7. 2023 

 19. 7. 2018 – uloženo prozatímní antidumpingové opatření na dovozy elektrokol z Číny 

 19. 7. 2018 – zahájen přezkum před pozbytím platnosti antidumpingových opatření na dovozy 
žehlicích prken z Číny 

 19. 7. 2018 – uloženo prozatímní ochranné opatření na dovozy některé oceli ze třetích zemí 

 24. 7. 2018 – ukončeno antidumpingové šetření na dovozy nízkouhlíkového ferochromu z Číny, Ruska 
a Turecka bez uložení opatření 

 13. 8. 2018 – zahájeno antidumpingové šetření na dovozy roztoků močoviny a dusičnanu amonného z 
Ruska, Trinidadu a Tobago a US 

 14. 8. 2018 – přiznána snížená sazba antidumpingového cla na dovozy bionafty US společnosti Organic 
Technologies 

 22. 8. 2018 – ukončeno AD šetřeni na dovozy křemíku z Brazílie a Bosny a Hercegoviny bez uložení 
opatření 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0931&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1012&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_253_R_0009&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1013&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1037&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_284_R_0008&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1121&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1193&from=EN
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 3. 9. 2018 – pozbyla platnost antidumpingová a vyrovnávací opatření na dovozy krystalických 
křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) z Číny 

 9. 9. 2018 – ukončena platnost vyrovnávacích opatření na dovozy nerezových drátů z Indie 

 3. 9. 2018 – pozbyla platnost antidumpingová a vyrovnávací opatření na dovozy krystalických 
křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) z Číny 

 9. 9. 2018 – ukončena platnost vyrovnávacích opatření na dovozy nerezových drátů z Indie 

 12. 9. 2018 – zahájen přezkum pře d pozbytím platnosti antidumpingových opatření na dovozy 
konzervované kukuřice cukrové z Thajska 

 
Akce třetí země vs. EU 

 23. 7. 2018 – zahájeno antidumpingové šetření na dovozy některých nerezových hutních výrobků do 
Číny 

 7. 8. 2018 – zahájeno safeguardové šetření na dovozy některých ocelových válcovaných výrobků do 
Euroasijské hospodářské unie 

 13. 8. 2018 – zahájen přezkum před pozbytím platnosti safeguardového opatření na dovozy ocelových 
tyčí a prutů do Maroka 

 20. 8. 2018 – uloženo antidumpingové opatření na dovozy halogenovaného butylový kaučuk mj. z EU 
do Číny 

 od 1. 9. 2018 uložena ochranná opatření na dovozy kyseliny sírové a olea na Ukrajinu 
 

 
CzechTrade připravuje na jubilejní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně seriál akcí 
Jedna z nejvýznamnějších přehlídek špičkových technologií a toho nejlepšího z historie i současnosti 

českého a slovenského průmyslu by neměla uniknout žádnému exportérovi, proto také agentura 

CzechTrade přichází s bohatým doprovodným programem. Exportéři se mohou těšit na tradiční celodenní 

Meeting Point CzechTrade, na který letos zavítá 29 zahraničních zástupců agentury, aby poradili, jak 

obchodovat s partnery z různých zemí. Pracovníci zahraničních kanceláří působí dlouhodobě přímo v 

jednotlivých teritoriích, mají bohaté zkušenosti s obchodováním v dané zemi, výborně znají specifika 

daného trhu, obchodní podmínky, zvyklosti, jazyk či kontakty. Pomohou s výběrem vhodných trhů pro 

uplatnění výrobku nebo služby, s nalezením obchodních partnerů, pomohou zhodnotit šance na export či 

doporučí nejvhodnější kroky pro další postup v teritoriu pro uzavření kontraktu. 

 

CzechTrade organizuje také teritoriálně zaměřený seminář Doing Business – Velká Británie a Nizozemsko 

v pavilonu P. 

 

Za zmínku stojí také seminář orientovaný na význam průmyslového designu při zvyšování 

konkurenceschopnosti českých exportérů s názvem Průmyslový design – příležitost dodat výrobkům další 

přidanou hodnotu. 

 

V neposlední řadě se pracovníkům agentury podařilo zorganizovat pro nákupčí maďarského ropného a 

plynárenského koncernu MOL Group tzv. Sourcing day, tady osobní setkání zahraničních subjektů s 

vybranými českými dodavateli s českými dodavateli z oblasti strojírenství, stavebnictví a chemického 

průmyslu pro rekonstrukci stávajících i výstavbu nových projektů. 

 

V úterý 2. října CzechTrade pořádá Exportní fórum – SAE, TURECKO a IZRAEL – slibné trhy pro český export. 

Účastníci získají informace o aktuálních exportních příležitostech, seznámí se s obchodními a kulturními 

zvyklostmi a s nejlepší strategií vstupu na tyto trhy. Nebudou chybět individuální konzultace s 

přednášejícími. Na vaši účast se těší ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Turecku Vladislav Polách a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_310_R_0006&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_310_R_0007&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0907(01)&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_310_R_0006&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_310_R_0007&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0907(01)&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_322_R_0006&from=CS
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dodává: „Turecká ekonomika si momentálně neprochází dobrým obdobím. Ale víte, že některým místním 

oborům se daří tak, jako nikdy předtím? Příkladem může být automobilový průmysl.“ Ředitel kanceláře 

v Dubaji Michal Nedělka vyzývá české firmy: „Poměřte své síly s konkurencí z celého světa. Trh SAE je 

skutečnou výzvou, hitem je Smart City.“ Reálné šance na úspěch na izraelském trhu vám může přinést osobní 

konzultace s Jiřím Mašatou, ředitelem kanceláře v Izraeli. Izrael patří k nejrychleji rozvíjejícím se trhům, 

zejména v oblasti hitech, ICT, start-upech a biotechnologiích. 

 

Návštěvníci veletrhu se mohou se zástupci agentury potkat v pavilonu Z na společném stánku č. 51 s 

Ministerstvem průmyslu a obchodu, CzechInvestem a dalšími institucemi, kde bude mít CzechTrade své 

hlavní stanoviště. Na volné ploše K pak bude umístěný, stejně jako v loňském roce, Exportním dům. Zájemci 

o informace z oblasti exportu zde mohou kontaktovat nejen zástupce Klientského centra a CzechTrade, ale 

i všech ostatních institucí jako MZV, MPO, EGAP nebo ČEB. 

 
Tým Česko – seminář Sdílená podpora podnikání 
V rámci letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pořádá šest státních institucí 

(CzechTrade, CzechInvest, ČEB, EGAP, TAČR, ČMZRB) podporující české podnikatele pod názvem Tým Česko 

seminář "Sdílená podpora podnikání". Cílem akce je poskytnout na jednom místě českým 

podnikatelům ucelené informace o možnostech státní podpory a motivovat je tak k dalšímu rozvoji. 

Datum a místo konání: úterý 2. října 2018 od 14 hodin v pavilonu P v sále P3. 

Po celou dobu veletrhu budou zástupci Týmu Česko k dispozici pro konzultace podnikatelům na  společném 

stánku v pavilonu Z. 

 
Mise českých logistiků do Nizozemska 
Stejně jako Nizozemsko spojuje kontinentální Evropu s ostrovní, je Česká republika mostem mezi Evropou 

západní a východní. Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Rotterdamu proto připravuje pro české 

firmy, aktivní v oblasti logistiky věcí a dopravě osob, incomingovou misi v termínu konání 6. - 7. listopadu 

2018. 

Proč podnikatelská mise do Nizozemska? 

- Nizozemsko je po mnohá staletí centrem světového obchodu a v oblasti přepravy se pyšní dvěma 

významnými body – letištěm Schiphol a rotterdamským přístavem, který zaujímá 4. místo v 

mezinárodním srovnání. 

- Logistika je dlouhodobě silnou oporou nizozemské ekonomiky. Do státního rozpočtu ročně přináší 

55 miliard eur a zaměstnává na 813 tisíc lidí, což činí téměř 5 % obyvatelstva. 

- Nizozemsko je podle mezinárodních studií světovým lídrem v kvalitě a v úrovni infrastruktury. Má 

nejhustší dálniční síť, na každých tisíc kilometrů čtvereční připadá 64 km dálnic. 

- V sektorech, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a rychlost převozu, např. potravinářství 

nebo rostlinná výroba, vyžívá informační technologie s managementem dodavatelského řetězce. 

- Nizozemsko je jednou z prvních zemí, která v přepravě klade důraz na ekologicky udržitelnou 

přepravu a tichou spedici. 

Cílem této podnikatelské mise je propojit české společnosti se zástupci vedoucích logistických společností 

v Evropě (RICHOD/DHL a CEVA Logistics). Tyto společnosti totiž ve svých zahraničních aktivitách téměř 

výhradně pracují systémem subdodávek. Kancelář CzechTrade v Rotterdamu navíc připravuje rozsáhlý 

matchmaking s nizozemskými logistiky, kteří budou vytipováni podle konkrétních požadavků účastníků 

mise. S dalšími potenciálními partnery se české firmy mohou setkat během návštěvy dvou největších 

nizozemských logistických veletrhů v Rotterdamu a v Utrechtu. Zájemci o bližší informace mohou 

kontaktovat Martu Stolařovou na tel. 725 763 172 nebo e-mailem na marta.stolarova@czechtrade.cz. 

#TýmČesko 

mailto:marta.stolarova@czechtrade.cz
https://twitter.com/hashtag/T%C3%BDm%C4%8Cesko?src=hash
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Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR: Program Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a 

obchodu v roce 2018 

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. června 2017 č. 468 o dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci 

(ZRS) v roce 2018 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2020 pokračuje v roce 2018 

realizace projektů programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci 

s Ministerstvem zahraničních věcí. Podstatou těchto projektů je zejména pomoc partnerským státům při 

usnadňování a liberalizaci jejich obchodu, odstraňování administrativních bariér, podpoře budování 

podnikatelského klimatu v zemi a rozvoji malých a středních podniků. Na projekty Aid for Trade je v roce 

2018 vyčleněno 7 mil. Kč vč. nedočerpaných prostředků z minulého období, celkem tedy 8,5 mil. Kč. 

Projekty vycházejí z Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR, jakož i z dalších strategických 

dokumentů a jsou primárně orientovány do stanovených prioritních států a dále do dalších rozvojových 

zemí, přijímatelů ZRS, dle klasifikace OECD. 

 

V roce 2018 jsou realizovány následující projekty: 

1) Pomoc při rozvoji malých a středních podniků 

v Bosně a Hercegovině 

Stát: Bosna a Hercegovina 

Realizátor: GEOtest, a.s., Brno 

Cena projektu: 897 332,- Kč 

Iniciátor projektu: Obchodní komora Bosny a 

Hercegoviny ve spolupráci s UNDP Bosna a 

Hercegovina a Czech UNDP Trust Fund Istanbul 

 

2) Posílení exportních schopností soukromého 

sektoru v Etiopii 

Stát: Etiopie 

Realizátor: Hospodářská komora České republiky 

Cena projektu: 968 600,- Kč 

Iniciátor projektu: Addis Ababa Chamber of 

Commerce & Sectoral Associations (AACCSA) 

 

3) Vypracování studie proveditelnosti pro 

komunikaci mezi národními registry 

Stát: Moldavská republika 

Realizátor: DATAB consult s.r.o., Uherské Hradiště 

Cena projektu: 816 750,- Kč 

Iniciátor projektu: Institut pro rozvoj informační 

společnosti (Information Society Development 

Institute) 

 

4) Pomoc při rozvoji malého civilního letectví 

v Mongolsku 

Stát: Mongolsko 

Realizátor: Čínsko-český letecký spolek, Praha 

Cena projektu: 819 291,- Kč 

Iniciátor projektu: Ministerstvo pro rozvoj silnic a 

dopravy Mongolska (Ministry of Road and 

Transport Development of Mongolia) 

6) Přenos zkušeností v oblasti ekologických 

investic v komunálních službách 

Stát: Gruzie 

Realizátor: Platforma podnikatelů pro zahraniční 

rozvojovou spolupráci, z. s., Praha 

Cena projektu: 905 000,- Kč 

Iniciátor projektu: Národní asociace místních 

samospráv Gruzie (National Association of Local 

Authorities of Georgia – NALAG) 

 

7) Zdokonalení postupů při zpracování zbytků 

masa pro krmné účely 

Stát: Kosovo 

Realizátor: Ircon, s. r. o., Praha 

Cena projektu: 780 000,- Kč 

Iniciátor projektu: Společnost Al-Tec s podporou 

municipality Lipjan 

 

8) Podpora zlepšení a rozvoje kvality sektoru 

infrastruktury v Srbsku 

Stát: Srbsko 

Realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví 

Cena projektu: 998 547,- Kč 

Iniciátor projektu: Institut pro standardizaci Srbska 

(ISS) 

 

9) Pomoc při posouzení kvality surovin pro 

keramický a sklářský průmysl 

Stát: Barma 

Realizátor: G E T s.r.o., Praha 

Cena projektu: 1 015 084,- Kč 

Iniciátor projektu: Myanmar Ceramic Society 

(MCS) 
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5) Zdokonalení služeb nového mezinárodního 

letiště v Ulaanbaataru 

Stát: Mongolsko 

Realizátor: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Praha 

Cena projektu: 644 930,- Kč 

Iniciátor projektu: Nové mezinárodní letiště 

Ulaanbaatar – společnost NUBIA (společnost 

vlastněná státem) spadající pod Úřad civilního 

letectví (Ministerstvo dopravy) 

 

10) Odborná pomoc při analýze a zdokonalení 

hodnotových řetězců v mlékárenství 

Stát: Filipíny 

Realizátor: GEOtest, a.s., Brno 

Cena projektu: 602 000,- Kč 

Iniciátor projektu: Národní agentura pro 

mlékárenství (National Dairy Authority, NDA) – 

vládní agentura řízená Ministerstvem zemědělství 

Filipín 
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