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#TýmČesko 

 

Milí čtenáři, vážení kolegové, 

 

před několika dny skončil šedesátý ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, a proto mi dovolte 

vyjádřit své dojmy z této významné akce. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu se letos nově prezentovalo vlastní expozicí v pavilonu „Z“ spolu se svými 

podřízenými organizacemi a podle prvních bezprostředních ohlasů našich partnerů a návštěvníků se 

expozice velmi líbila. Těší mě to o to víc, že tento nápad vzešel od kolegů z našeho odboru, kteří se podíleli 

i na vlastní realizaci expozice a zajištění všech doprovodních akcí. Za to jim patří velké poděkování. 

 

Nosným tématem jubilejního MSV bylo výročí sta let vzniku Československé republiky a tedy vlastně i 

českého průmyslu. Byla to příležitost zamyslet se a diskutovat nejen o tradici průmyslové výroby na našem 

území, ale především o její budoucnosti, která je významně spojená se schopností českých firem prosazovat 

se na zahraničních trzích. Na téma podpory exportu tak MPO i naše spolupracující organizace připravili velmi 

zajímavý program, zahrnující četné přednášky, semináře a konzultace. Ze všech těchto akcí bych ráda 

zmínila číši vína paní ministryně Marty Novákové, která poděkovala bývalým ministrům průmyslu a obchodu 

za jejich podíl na revitalizaci českého průmyslu po roce 1989 a představila platformu Tým Česko. Sdílená 

podpora podnikání mezi jednotlivými institucemi této platformy pod záštitou Ministerstva průmyslu a 

obchodu byla stvrzena podpisem společného memoranda. 

 

Zapomenout bychom však neměli ani na naši participaci v Exportním domě, který nabízel firmám kromě 

jiného zajímavé teritoriální semináře, nebo na naši účast v rámci výstavy „100ries – průmyslové legendy“ – 

představení stovky příběhů československých průmyslových legend uplynulého století. V této souvislosti mi 

dovolte uvést jednu osobní reminiscenci. Jednou z vystavených legend byla i Škoda Rapid, dnes již ze 

soukromé sbírky. Stejnou Škodu Rapid jsme shodou okolností i za mé účasti vystavovali jako novinku na 

Ženevském autosalonu před 34 lety, viz foto. Ten čas ale letí, že ano? 

 

Závěrem chci poděkovat všem partnerům, firmám, návštěvníkům a kolegům za úspěšný průběh 

strojírenského veletrhu a vyjádřit přání, aby byl i příští ročník vydařený. 

 

 
Viera Rombaldová 

Odbor řízení exportní strategie a služeb 

 

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


2 

 

 

 
 

Událo se (nejen) na MPO 

 

Cesta ministryně na Jižní Kavkaz 

Ve dnech 11. – 14. září navštívila ministryně průmyslu a obchodu ČR spolu s doprovodnou podnikatelskou 

misí vedenou Hospodářskou komorou ČR Ázerbájdžán a Gruzii. Více informací naleznete v nejnovějším 

vydání časopisu Trade News a také na webu v závěrečné tiskové zprávě z cesty. 

 

Setkání místopředsedů česko-ruské mezivládní komise 

Ve dnech 18. – 19. září se v Moskvě uskutečnilo jednání místopředsedů česko-ruské mezivládní komise, 

které sloužilo jako příprava pro řádné zasedání komise. To by se mělo v letošním roce uskutečnit v prosinci 

v Praze. V rámci doprovodného programu se bude konat česko-ruské podnikatelské fórum. 

 

Rozšíření Pilotního projektu Ukrajina pro vysoce kvalifikované zaměstnance o Indii 

Dne 19. září 2018 bylo rozhodnuto Koordinačním orgánem pro ochranu hranic a migraci s okamžitou 

účinností rozšíření Pilotního projektu Ukrajina o Indii. V tento den Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

spustilo příjem žádostí o zařazení do projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z 

Ukrajiny a Indie. Projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie umožní 

vstup až 500 vysoce kvalifikovaným státním občanům Indie ročně na území ČR. Doposud se Pilotní projekt 

vztahoval pouze na vysoce kvalifikované pracovníky z Ukrajiny, přičemž kvóta pro ukrajinské zaměstnance 

činila také 500 žádostí ročně. 

Jednotlivé žádosti tuzemských zaměstnavatelů jsou posuzovány na základně stejných podmínek, jako jsou 

v současné době posuzovány žádosti o zařazení firem a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny do 

Pilotního projektu. Příjem žádostí o modré nebo zaměstnanecké karty pro uchazeče indické státní 

příslušnosti zařazené do Pilotního projektu probíhá od 1. října 2018 na Zastupitelském úřadě ČR v Novém 

Dillí. Žádosti o zařazení do Pilotního Projektu posuzuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na základě 

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ministryne-prumyslu-a-obchodu-marta-novakova-navstivila-azerbajdzan-a-gruzii-114342.html
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doporučení od české podnikatelské reprezentace nebo Agentury pro podporu podnikání a investic 

CzechInvest. 

 

Jordánské podnikatelské fórum na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 

Dne 20. září 2018 proběhlo na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jordánské podnikatelské fórum u 

příležitosti návštěvy multioborová delegace dvaceti jordánských firem pod vedením prezidenta Jordánské 

evropské obchodní asociace (JEBA), pana Jamala Farize, a předsedy Ammánské průmyslové komory, J. E. 

senátora Ziada Homsiho. Podnikatelské fórum, které doprovázela účast více než čtyřiceti českých firem, 

bylo organizováno ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Ammánu, Svazem průmyslu a dopravy 

ČR a Obchodní komorou česko-jordánskou. 

Díky své strategické poloze uprostřed Blízkého východu a stabilnímu politickému a podnikatelskému 

prostředí je Jordánsko pro ČR zajímavým mimoevropským obchodním partnerem s vysokým hospodářským 

potenciálem do budoucna. Celou zprávu si můžete přečíst na našem webu. 

 

Po dlouhé době: Smíšená pracovní skupina pro ekonomickou spolupráci mezi Českou republikou a 

Bulharskem 

Její 8. zasedání proběhlo ve dnech 25. – 26. září 2018 v Sofii. Vedoucím české delegace byl náměstek 

ministryně průmyslu a obchodu Petr Očko, který absolvoval také bilaterální jednání se svými protějšky na 

ministerstvech energetiky, hospodářství, místního rozvoje a veřejných prací. V daném časovém rámci se 

členové české delegace setkali se zástupci českých firem působících v Bulharsku, kde předmětem diskuse 

byly zejména specifické problémy, kterým musí představitelé českých subjektů při svém podnikání čelit na 

bulharském trhu. Jednalo se o firmy NOEN, R. Jelínek, MIKOV ATTORNEYS, RENOMIA OOD, Metroprojekt 

Praha a.s., AŽD-Praha a ČEZ. 

 

Česko-moldavská mezivládní komise 

Ve dnech 25. – 27. září se uskutečnilo 4. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR 

a Moldavskem. Více o návštěvě moldavské delegace naleznete na webu MPO. 

 

Jak na export nábytkářského průmyslu 

Ve středu 26. září uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechTrade ve 

svých prostorách v Petschkově paláci v Praze proexportní seminář na podporu českého nábytkářského 

průmyslu. Úvodní slovo na semináři pronesl náměstek pro řízení sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví 

Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický. 

Cílovou skupinou semináře byly především malé a střední firmy sdružené v sektorových aliancích Asociace 

českých nábytkářů, Klastr českých nábytkářů a Cechu čalouníků a dekoratérů, kterých se sešlo na pět 

desítek. 

Během semináře byly nábytkářské firmy informovány o možnostech státní podpory exportu a velký prostor 

byl rovněž věnován problémům s nedostatkem pracovních sil a jejich řešením pomocí nástrojů ekonomické 

migrace. Této části semináře byli přítomni kromě zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu také odborníci 

Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým děkujeme 

za zajímavou a věcnou debatu. Seminář byl geograficky zaměřen na exportní možnosti v Německu a 

Rakousku, informace podali přítomní ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade. Ti pak s přítomnými 

zástupci firem individuálně konzultovali jejich exportní plány. Pozornost byla rovněž věnována oblasti 

průmyslového designu a marketingové podpoře při účastech na zahraničních výstavách a veletrzích. 

 

Ministryně Nováková se na Radě COMPET vymezila proti podkopávání konkurenceschopnosti 

evropského průmyslu 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/afrika-a-blizky-vychod/jordanske-podnikatelske-forum-a-nove-obchodne-ekonomicke-prilezitosti-v-jordansku--240308/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/zeme-sns-a-dalsi-zeme/delegace-z-moldavske-republiky-navstivila-prahu-pri-prilezitosti-4--zasedani-cesko-moldavske-mezivladni-komise--240549/


4 

 

Dne 27. září se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) ve formátu 

ministrů odpovědných za oblasti vnitřního trhu a průmyslu. Delegaci ČR vedla ministryně průmyslu a 

obchodu Marta Nováková. V rámci tzv. prověrky konkurenceschopnosti paní ministryně upozornila na 

podkopávání konkurenceschopnosti evropského průmyslu nerealistickými požadavky v rámci různých 

politik. Aktuálním příkladem je návrh nařízení o výkonnostních limitech emisí CO2 pro osobní automobily. 

Přílišná míra ambicí v tomto návrhu dle ČR nepřispěje k dosažení unijních klimaticko-energetických cílů, ale 

naopak výrazně poškodí automobilový průmysl, jenž je jedním z tahounů české i evropské ekonomiky a 

významným zaměstnavatelem. Představitelé členských států rovněž diskutovali o budoucnosti evropského 

průmyslu ve světle nástupu umělé inteligence a robotiky. ČR si je vědoma toho, že potenciál umělé 

inteligence je obrovský a je připravena se podílet na dynamickém rozvoji v této oblasti. 

Jedním ze zásadních momentů zasedání bylo schválení nařízení o zřízení Jednotné digitální brány. ČR byla 

od počátku výrazným podporovatelem tohoto nařízení, jež má sloužit jako internetový rozcestník, který 

poskytne občanům a podnikatelům napříč EU vybrané úřední procedury plně online a umožní i přístup 

k informacím, online postupům a asistenčním službám. 

Ministryně Nováková svým protějškům rovněž představila výsledky konference o vnitřním trhu, jež se 

konala dne 8. června 2018  na Ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti komisařky pro vnitřní trh a 

průmysl Elżbiety Bieńkowské či místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky. ČR očekává, že Komise 

i v návaznosti na tuto konferenci znásobí své úsilí a předloží kvalitní studii výzev a příležitostí na vnitřním 

trhu, jejíž zpracování jí zadala březnová Evropská rada. Odstraňování překážek na vnitřním trhu EU je 

dlouhodobou prioritou ČR. 

V rámci pracovního oběda pak vedoucí delegací diskutovali o Víceletém finančním rámci pro roky 2021-

2027 z pohledu konkurenceschopnosti. Ráno před jednáním se paní ministryně zúčastnila pracovní snídaně 

na téma „More Women in Digital“ a na okraj jednání se pak setkala s komisařkami Bieńkowskou a Jourovou. 

Více podrobností o průběhu jednání naleznete zde. Tiskovou zprávu naleznete na webu MPO. 

 

Přijetí rakouského velvyslance u paní ministryně 

V úterý 9. října 2018 přijala paní ministryně rakouského velvyslance v Praze Alexandera Grubmayra na jeho 

žádost. Klíčovým bodem jednání byly energetické otázky a to zejména jaderná energetika (výstavba nových 

jaderných zdrojů a úložiště jaderného odpadu), dále pak postoj ČR k projektům plynovodů BACI a Nord 

Stream 2, stejně jako další politika v oblasti obnovitelných zdrojů energie. 

 

Aktuality k vystoupení Spojeného království z Evropské unie 

S blížícím se termínem vystoupení Spojeného království z EU, do kterého zbývá už jen půl roku, se finalizují 

vyjednávání o výstupové dohodě. Očekává se, že shoda nad jejími základními principy by mohla být 

dosažena na zasedání Evropské rady, které se uskuteční ve dnech 17. – 18. října a finální podoba dohody by 

měla být dojednána do listopadu. V souvislosti s tím je důležité, aby zástupci podnikatelské sféry a 

jednotlivých podniků provedli včas nezbytná ekonomická a administrativní opatření a dopady brexitu tak 

na ně byly co možná nejmenší. K tomu samozřejmě potřebují dostatek informací. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu proto ve spolupráci s a agenturou CzechTrade připravilo v rámci oficiálního portálu pro podnikání 

a export BusinessInfo.cz speciál věnovaný právě brexitu (www.businessinfo.cz/brexit), kde jsou průběžně 

zveřejňovány aktuální informace, užitečné odkazy či odpovědi na nejčastější otázky. 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/compet/2018/09/27-28/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministryne-marta-novakova-v-bruselu-prumysl-nesmi-byt-omezovan-nerealistickymi-pozadavky-na-limity-co2-pro-osobni-auta--240303/
http://www.businessinfo.cz/brexit
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Střípky z účasti MPO a CT na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu nemohlo chybět na 60. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v 

Brně. Partnerskou zemí letošního ročníku bylo Slovensko. Ministryně Marta Nováková otevřela slovenskou 

expozici, setkala se s bývalými ministry průmyslu a obchodu a ocenila osobnosti českého průmyslu. MPO i 

jeho agentury uspořádaly na veletrhu řadu doprovodných akcí. Zájemci se tak mohli dovědět aktuální 

informace o podpoře podnikání a investic, exportních příležitostech pro české firmy ve světě nebo 

evropských fondech. 

 

 
 

Ministryně Marta Nováková podepsala memorandum se členy Týmu Česko, kterými jsou kromě CzechTrade 

a CzechInvest také CzechTourism, TAČR, ČMZRB, ČEB a EGAP. Memorandum deklaruje zakotvení 

spolupráce této platformy s důrazem na usnadnění přístupu firem k asistenci státu v podpoře inovací, 

výzkumu a vývoje a při jejich rozvoji i uplatnění na zahraničních trzích. Tým Česko je otevřenou platformou 

sdružující subjekty, které napomáhají českým firmám v jejich rozvoji, růstu i uplatnění se na zahraničních 

trzích. 
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Expozice Ministerstva průmyslu a obchodu v pavilonu Z připomněla vznik Československa v roce 1918. Měla 

podtitul „100 let československého průmyslu, tradice a budoucnost“. Návštěvníky u stánku vítal i speciální 

průvodce – česky mluvící robot Papper. 

 

 
 

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a premiér Andrej Babiš společně s představiteli několika 

dalších institucí slavnostně otevřeli Exportní dům. Po dobu veletrhu hostil řadu odborných a doprovodných 

akcí. CzechTrade zde zorganizoval prakticky zaměřenou exportní konferenci "SAE, Turecko, Izrael – slibné 

trhy pro český export", které se zúčastnilo na 40 českých firem. 
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Ministryně také předala medaile osobnostem českého průmyslu. MPO chce oceněním motivovat firmy k 

jejich rozvoji a především ocenit výjimečné osobnosti českého průmyslu, ale i vývoje a výzkumu, za jejich 

celoživotní práci a významný přínos. Předávání ocenění byli přítomni i zástupci Svazu průmyslu a dopravy 

ČR a Hospodářské komory ČR. 

 

 
 

Poprvé v historii se sešli bývalí ministři průmyslu a obchodu. Ministryně Marta Nováková jim poděkovala za 

jejich podíl na revitalizaci českého hospodářství po roce 1989, kdy se naší ekonomice podařilo do značné 

míry překonat ztrátu konkurenceschopnosti, s níž se průmyslový a zejména strojírenský vývoz potýkal v 

předchozích dekádách. 
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Meeting Point CzechTrade – příležitost konzultovat své aktivity na zahraničních trzích s 29 řediteli 

zahraničních zastoupení agentury CzechTrade si nenechalo ujít více než sto firem. Událost patří již čtrnáctým 

rokem k tradičnímu doprovodnému programu MSV v Brně. 

 

 
 

 

#TýmČesko 

 

V detailu: MPO na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018 

 

Slovensko – partner jubilejního 60. ročníku MSVB 

Zahajovací den jubilejního veletrhu proběhl v podstatě jako připomínka významných vzájemných výročí, 

která si letos oba státy – Česká republika i Slovenská republika – připomínají. Veletrhu vévodila oficiální 

expozice Slovenské republiky jako partnera veletrhu s mottem „Good Idea Slovakia“, kterou otevřeli 

předsedové vlád obou zemí za přítomnosti ministryně průmyslu a obchodu České republiky Marty 

Novákové a ministra hospodářství Slovenska Petera Žigu. Na tradičním Sněmu Svazu průmyslu a dopravy 

přednesli oba premiéři podnětné projevy ke stavu ekonomik obou zemí. Celý den česko-slovenské 

vzájemnosti pak vyvrcholil velmi působivým slavnostním oficiálním zahájením veletrhu, kdy svoje příspěvky 

přednesli rovněž paní ministryně i slovenský ministr hospodářství. 

 

Setkání spolupředsedů pracovní skupiny ČR – Sverdlovská oblast 

Dne 1. října se v rámci MSV Brno konalo setkání spolupředsedů pracovní skupiny mezi ČR a Sverdlovskou 

oblastí RF. Za českou stranu je spolupředsedou ředitel odboru zahraničně ekonomických politik I Martin 

Pospíšil a za ruskou stranu 1. vicegubernátor Sverdlovské oblasti Alexej Orlov. Kromě výměny informací 

https://twitter.com/hashtag/T%C3%BDm%C4%8Cesko?src=hash
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týkající se stavu vzájemné ekonomické spolupráce byla nosným tématem otázka účasti na významných 

veletržních akcích v ČR a Sverdlovské oblasti v blízké budoucnosti. Jedná se zejména o MSV 2020 (Ruská 

federace bude partnerskou zemí), veletrhu INNOPROM 2019 a INNOPROM 2020 (chystaná účast ČR na 

úrovni „národní výstavy“). 

 

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 uspořádalo seminář pro podnikatele 

ohledně možností financování jejich aktivit prostřednictvím výše zmíněných mezinárodních finančních 

institucí. Akce se uskutečnila dne 1. října v rámci doprovodného programu MSV Brno 2018. 

 

Business den Ruské federace 

V rámci MSV Brno se 2. října uskutečnil Business den Ruské federace za účasti ministryně průmyslu 

a obchodu. Ruskou stranu zastupoval náměstek ministra průmyslu a obchodu Georgij Kalamanov. Přítomni 

byli také zástupci Nižegorodské, Sverdlovské a Uljanovské oblasti. Této konferenci navíc předcházela 

tradiční snídaně ministryně s představiteli ruských regionů vystavujících na MSV. Akci organizovala Komora 

pro hospodářské styky se SNS. 

 

Náměstek Vladimír Bärtl podpořil rozvoj obchodní a průmyslové spolupráce mezi Českou republikou a 

Angolou 

Dne 2. října 2018 se v rámci 60. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskutečnilo česko-

angolské podnikatelské fórum za účasti delegace angolských firem z oborů ocelářství, výroby kabelů, drátů, 

kovových desek, plastů a průmyslových technologií pod vedením ředitele kabinetu zahraničních vztahů 

Ministerstva průmyslu Angoly a zástupců vládních agentur – Institut pro průmyslový rozvoj Angoly a 

Agentura na podporu vývozu a investic (AIPEX). Kromě jednání s českými společnostmi zastoupenými na 

brněnském veletrhu bylo zorganizováno ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy a Velvyslanectvím 

České republiky v Pretorii česko-angolské podnikatelské fórum pod záštitou náměstka ministryně průmyslu 

a obchodu Vladimíra Bärtla. 

Angola představuje zajímavý mimoevropský exportní trh. Z ekonomického hlediska je Angola obecně 

vnímána za jednu z nejperspektivnějších zemí subsaharské Afriky, a to nejenom díky svému nerostnému 

bohatství, nalezištím diamantů, zásobám ropy, ale také kvůli příznivým přírodním podmínkám a vysoce 

kvalitní zemědělské půdě. Země je 2. nejdůležitějším vývozcem ropy v Africe a 3. největší ekonomikou na 

jih od Sahary s HDP okolo 125 mld. USD. V Angole se rovněž nachází 2. největší zásoby vody v Africe a to 

vytváří ideální podmínky pro rozvoj energetiky a zemědělské produkce. Nová angolské vláda pod vedením 

prezidenta João Lourença má zájem o spolupráci se zahraničními partnery na diverzifikaci angolské 

ekonomiky s prioritním zaměřením na těžební průmysl, energetiku či zemědělství. „Přestože hospodářská 

a finanční situace v Angole je stále do velké míry určována vývojem světových cen ropy, Angola nabízí 

obrovské obchodní příležitosti, které by měly být českými firmami využity“, poznamenal náměstek Vladimír 

Bärtl během podnikatelského fóra. Vzhledem ke skutečnosti, že české výrobky mají v Angole dobré jméno, 

angolské firmy navázaly nové kontakty na české podniky, které se stanou základem budoucího posílení 

vzájemných ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Angolou. 

 

Jednání s ministrem ekonomického rozvoje Nižegorodské oblasti RF Igorem Norenkovem 

Jednání s představiteli Nižegorodské oblasti se konalo v rámci MSV Brno rovněž 2. října. V této oblasti jsou 

soustředěny významné české investice a projekty (např. závod společnosti Škoda Auto). Nový gubernátor 

Gleb Nikitin má zájem o rozvoj zejména 3 priorit – jaderné medicíny, dopravní infrastruktury a ekologické 

likvidace pevného domovního odpadu, což jsou oblasti, ve kterých ČR může nabídnout zajímavá řešení. 
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Rozvíjením kontaktů s Nižegorodskou oblastí v uvedených odvětvích se MPO hodlá zabývat při přípravě 

programu aktivit na rok 2019. 

 

Pracovní jednání s představiteli ukrajinských firem 

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně proběhla dne 2. října setkání ředitele odboru 

zahraničně ekonomických politik I Martina Pospíšila s představiteli významných ukrajinských firem v oblasti 

strojírenství. Konkrétně se jednalo o Charkovský ložiskový závod (HARP), který zaujímá přední místo na 

Ukrajině ve výrobě ložisek pro zemědělské stroje, ložiskových jednotek pro železniční soupravy, ale i pro 

jiná odvětví: automobilový průmysl, elektrické točivé stroje, hornictví, hutnictví aj. Dále proběhlo setkání 

s představiteli firmy Termolit – ukrajinského lídra ve výrobě indukčních zařízení pro topení a tavení kovů. 

Představitelé firmy si chválili nové možnosti, které jim přinesl podpis DCFTA s EU, díky které snáze pronikají 

na trhy členských zemí (SRN, Slovensko, Polsko). 

 

MPO ČR navázalo ekonomický dialog s Uljanovskou oblastí Ruské federace 

Dne 2. října proběhlo ustavující zasedání společné pracovní skupiny pro koordinaci obchodně ekonomické 

spolupráce mezi ČR a Uljanovskou oblastí RF. Českou delegaci vedl ředitel teritoriálního odboru MPO ČR 

Martin Pospíšil, uljanovskou delegaci předseda vlády UO RF Andrej Smekalin. Přítomni byli také zástupci 

některých českých firem, které již mají aktivity v tomto ruském regionu nebo mají zájem o spolupráci. 

 

Business den Běloruska a konzultace spolupředsedů česko-běloruské mezivládní komise 

Na MSV již tradičně probíhá Business den Běloruska a bylo tomu tak i v letošním roce dne 3. října. Početnou 

podnikatelskou delegaci z Běloruska vedl náměstek ministra zahraničních věcí Běloruska Jevgenij Šestakov. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zastupoval náměstek Eduard Muřický. Akci organizuje Komora pro 

hospodářské styky se SNS. V návaznosti na Business den Běloruska pak 4. října proběhly v Praze konzultace 

obou výše uvedených spolupředsedů česko-běloruské mezivládní komise. 

 

Pracovní jednání s ředitelem Svazu kazachstánského chemického průmyslu 

3. října došlo rovněž k jednání představitelů MPO s výkonným ředitelem Svazu kazachstánského 

chemického průmyslu KazChimProm panem Timurem Nugmanovem, který zavítal do ČR v doprovodu 

kazašské delegace v rámci incomingové mise pořádané Svazem chemického průmyslu ČR společně s 

velvyslanectvím v Astaně a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Delegace byla obeznámena se systémem 

státní podpory českým podnikatelům, způsoby financování exportu a s činností podnikatelských svazů. 

 

Obchodní delegace španělského regionu Jerez na MPO 

S delegací se setkal v pátek 5. října 2018 ředitel odboru zahraničně-ekonomických politik I Martin Pospíšil. 

Generální tajemník Obchodní komory Jerez, pan José Manuel Perea Rosado, zdůraznil zájem firem z 

delegace o seznámení se s českými potenciálními partnery a rovněž o účast na výstavách s potravinářským 

a zemědělským obsahem. Vzhledem k tomu jim byly doporučeny některé vybrané české veletrhy, zejména 

Salima, a rovněž předloženo ke zvážení zapojení se do programu Kontakt-Kontrakt Krajské hospodářské 

komory Jihomoravského kraje. Z následné diskuse na Velvyslanectví Španělska v Praze vyplynulo, že pro 

Španěly je český trh velmi atraktivní. 
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Zveme vás 

 

Kulatý stůl k otázkám energetické efektivity na Ukrajině  

Dne 15. října od 10 hodin proběhne na půdě MPO Na Františku kulatý stůl k otázkám energetické efektivity 

na Ukrajině. Jednání kulatého stolu povede ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Vladimír Sochor. 

Cílem je setkání zainteresovaných společností a institucí k definování dalšího postupu české strany v oblasti 

energetické efektivity na ukrajinském trhu a identifikace překážek. Výstupy ze setkání bude mít česká strana 

možnost projednat na jednání s ředitelem ukrajinské Státní agentury pro energetickou účinnost a úsporu 

energie Serhijem Savčukem, který pracovně navštíví Prahu dne 26. října při příležitosti konání Česko-

ukrajinského podnikatelského fóra. 

V posledních dvou letech je na Ukrajině zvýšená pozornost věnována energetické efektivitě a energetickým 

úsporám s tím, že toto úsilí je podporováno ze strany EU mj. z důvodu zajištění vyšší úrovně energetické 

bezpečnosti Ukrajiny. Konkrétně v dubnu 2018 EU zahájila pětiletý program na podporu energetické 

efektivity na Ukrajině. Dohoda podepsaná s ukrajinskou stranou 18. dubna 2018 předpokládá alokaci 

268 mil. EUR od EK do programu „Ukraine Energy Efficiency Programme“. Zájem o energeticky efektivní 

projekty byl také potvrzen na municipální úrovni v rámci konference „Energy Efficiency Forum 2018“ 

v dubnu 2018. Předpokládá se, že na Ukrajině bude vytvořeno nejméně pět meziregionálních center pro 

energetickou efektivitu, kde budou zájemcům poskytovány konzultační služby. 

 

Česko-kyrgyzský podnikatelský seminář a příprava podpisu dohody o hospodářské spolupráci 

V rámci realizace projektu na podporu ekonomické diplomacie se v hlavním městě Kyrgyzstánu Biškeku 

uskuteční dne 17. října česko-kyrgyzský podnikatelský seminář věnovaný možnostem vzájemné 

hospodářské spolupráce se zaměřením na sektor průmyslu a energetiky. Jde o proexportní akci MPO ČR 

pořádanou společně se ZÚ Astana a v součinnosti s kyrgyzsko-americkou obchodní komorou (AmCham), a 

to za účasti zainteresovaných českých firem a institucí. V souvislosti s přípravou podpisu Dohody o 

spolupráci mezi MPO ČR a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky proběhnou na okraj této akce 

také expertní jednání k přípravě podpisu Dohody o spolupráci mezi MPO ČR a Ministerstvem hospodářství 

Kyrgyzské republiky, která předpokládá zřízení meziresortní pracovní skupiny pro koordinaci hospodářské 

spolupráce mezi oběma státy. 

 

11. zasedání Smíšené komise pro ekonomickou spolupráci mezi ČR a Indií 

Dne 23. října 2018 proběhne v Praze 11. zasedání Smíšené komise pro ekonomickou spolupráci mezi ČR a 

Indií. Zasedání povede na české straně ministryně průmyslu a obchodu ČR M. Nováková, na indické straně 

státní ministr pro obchod a průmysl Indie C. R. Chaudhary. 

Smíšená komise byla původně zřízena dnes již neplatnou Obchodní dohodou mezi ČR a Indií a potvrzena 

v současnosti platnou Dohodou o ekonomické spolupráci mezi vládami obou zemí z roku 2010. Předešlé, 

10. zasedání se uskutečnilo v Indii ke konci roku 2015. Připravované zasedání navazuje na zářijovou 

návštěvu indického prezidenta v ČR. Zaměří se na vyhodnocení současné spolupráce v oblasti obchodu a 

investic a podrobněji se bude zabývat projekty a obchodními příležitostmi ve všeobecném strojírenství, 

energetice, hornictví, obranném průmyslu, informačních a komunikačních technologiích, farmaceutikách a 

zdravotnickém zařízení, dopravní infrastruktuře, ale také v zemědělských výrobcích a environmentálních a 

zemědělských technologiích. 

Rozhovory se dotknou také spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích, situace a vývoje na mezinárodních 

trzích, spolupráce EU s Indií, turistiky a dalších otázek, které se vzájemnými obchodními a ekonomickými 

vztahy souvisejí. Cílem zasedání je identifikovat projekty vedoucí k rozvoji vzájemné obchodní výměny a 

ekonomické spolupráce a hledat cesty k jejich realizaci. 

 

Česko-ukrajinské podnikatelské fórum „The Ukraine – we want you to know“ 
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Hospodářská komora ČR společně s právnickou firmou Golaw organizuje dne 26. října od 9:00 (registrace 

od 8:30) v prostorách hotelu Hilton Prague Old Town (V Celnici 7, 110 00 Nové Město) konferenci a česko-

ukrajinské podnikatelské fórum „The Ukraine – we want you to know“. Akci zahájí ministr infrastruktury 

Ukrajiny Volodymyr Omelyan, velvyslanec Ukrajiny v Praze Yevhen Perebyinis, viceprezident HK ČR Bořivoj 

Minář a náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla, jenž vede sekci surovin a energetiky. 

Po úvodní části bude následovat představení aktuálních trendů a obchodních příležitostí na Ukrajině, dále 

pak představení změn a inovací v ukrajinské legislativě, případová studie zaměřená na financování obchodů 

s Ukrajinou a na závěr se uskuteční networking účastníků s významnými ukrajinskými hosty. 

 

Jak účinně chránit své průmyslové vlastnictví? Nejen tuto osvětu nabízí MPO a ÚPV českým podnikatelům 

MPO ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví pravidelně pořádá semináře pro širokou veřejnost 

z řad podnikatelů či výzkumných institucí, jejichž účelem je šířit osvětu v oblasti účinné patentové ochrany 

inovativních výrobků či postupů. V tomto roce byly semináře uspořádány nejen v hlavním městě, ale také v 

regionech. Seminářů v Ostravě, Plzni, Liberci či Brně se zúčastnily desítky podnikatelů se zájmem o 

patentovou ochranu. I na uplynulém Mezinárodním strojírenském veletrhu měli podnikatelé unikátní 

příležitost konzultovat své záměry se zástupci MPO a ÚPV. Předseda ÚPV Josef Kratochvíl se zúčastněnými 

debatoval nad jejich konkrétními možnostmi patentové ochrany a informoval o patentování v dalších 

členských státech EU, nebo také v USA nebo Číně. 

Nejedná se však o poslední osvětovou akci MPO. Již 13. listopadu 2018 bude uspořádán pražský seminář, 

na kterém vystoupí nejen experti z oblasti patentové ochrany ze státních institucí, ale také podnikatelé, 

kteří jsou v oblasti patentové ochrany v České republice nejaktivnější. Účastníci tak budou mít možnost 

dovědět se více také o praktické stránce patentování v České republice, vyslechnou si tipy a triky 

zaběhnutých firem a prodiskutují možnosti patentové ochrany i při svém podnikání. 

 

Cesta do Dněpropetrovské oblasti  

V termínu 14. – 15. listopadu se ministryně průmyslu a obchodu paní Marta Nováková zúčastní konference 

„Dnipro Economic Forum“. Při této příležitosti naváže kontakt s představiteli Dněpropetrovské oblasti na 

Ukrajině. Česká strana potvrdila zájem na rozvoji spolupráce s ukrajinskými partnery na regionální úrovni a 

na organizaci podnikatelských misí do vybraných oblastí Ukrajiny již v rámci protokolu 8. zasedání česko-

ukrajinské mezivládní komise, který byl podepsaný v červnu tohoto roku. Dněpropetrovská oblast je 

charakterizována velkou koncentrací průmyslu, oblast generuje 10 % HDP Ukrajiny a je druhým 

nejvýznamnějším průmyslovým centrem Ukrajiny po městu Kyjev. Ministryně se během cesty setká i 

s českou podnikatelskou delegací, kterou do této oblasti organizuje v rámci PROPED Komora pro 

hospodářské stryky se zeměmi SNS.  

 
 

Aktuality z antidumpingu 

2. října bylo ze strany EU prodlouženo antidumpingové opatření na dovozy ocelových bezešvých trubek a 

dutých profilů z Ruska a Ukrajiny do roku 2023. 

5. října Indie uložila antidumpingová opatření na dovozy některých nylonových vláken mj. z EU. 
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