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#TýmČesko 

Milí čtenáři, 

za celý tým sekce zahraničního obchodu a EU Vás chci pozdravit v prvním 

Zpravodaji zahraničního obchodu MPO a CzechTrade v tomto roce. Dovolte mi 

nejprve ohlédnutí za právě skončeným rokem. 

Není tajemstvím, že jsme se v uplynulém roce intenzivně zabývali debatou, 

jakou cestou půjde státem podpořená koncepce zahraničního obchodu; 

koneckonců podobné diskuze řeší všechny ekonomiky, ve kterých je vývoz a 

dovoz významným tvůrcem HDP. Již několik let po sobě v žebříčku Doing 

Business zpracovaném Světovou bankou zaujímá ČR v oblasti zahraničního 

obchodu první příčku; pro nás je ale klíčové znát potřeby těch, pro které je 

proexportní politika určena – vývozců. Sám jsem strávil významnou část svého 

profesního života v privátní sféře a tak s autoritou vlastního zážitku mohu 

konstatovat, že výzvy, kterým podnikatelé čelí, jsou nekončícím během na dlouhou trať. Proto přistupuji 

k zástupcům firem – a vštěpuji to i svým kolegům – s empatií, v mezích, které nám legislativa umožňuje. 

Zejména díky silnému názoru uživatelů systému, podnikatelských reprezentací, jsme se tedy přiklonili 

k vnímání proexportní koncepce šířeji – stejně jako v řadě vyspělých zemí cílíme na propojení 

aplikovaného výzkumu, rozvoje inovativního podnikání, chytrých investic a následnou expanzi českých 

firem do zahraničí. Posilujeme tedy horizontální vazby mezi státními institucemi prostřednictvím 

platformy Tým Česko (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, TA ČR, ČMZRB, ČEB a EGAP) tak, 

abychom zjednodušili přístup firem k službám zmíněných institucí a pomáhali tak ve všech fázích 

podnikání. A výzev nás spolu s vývozci v letošním roce čeká hodně: od více či méně řízeného Brexitu 

a z toho plynoucích dopadů na obchodní vztah s Velkou Británií, přes odstraňování překážek podnikání 

na vnitřním trhu až po modernizaci multilaterálního obchodního sytému. K jednotlivým problematikám 

se v tomto Zpravodaji vyjádří kolegové níže. 

Jako pilot jsem se naučil, že rádiová komunikace s řízením letového provozu vždy zahrnuje několik 

pevných informací: kdo jsem, odkud letím, kde se zrovna nacházím a jaké jsou mé úmysly. Přeneseně 

vzato to jsou stejné informace, které usnadní každé jednání, pokud si je člověk dopředu sám vyjasní. 

Dovolte mi, abych tuto poučku použil i zde: sekce zahraničního obchodu MPO opouští rok 2018, 

momentálně se nachází v procesu dalšího zefektivnění služeb pro vývozce a jejím úmyslem je doprovázet 

je ve všech oblastech tak, aby navázala na staletou tradici skvělého českého exportu a pomáhala mu 

dostat se v hodnotových řetězcích výše. 

Přeji Vašemu exportu dobrý vítr! 
 
Vladimír Bärtl 
náměstek ministryně 
pro zahraniční obchod a Evropskou unii 

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


Česká republika využívá pro podporu internacionalizace svých firem systém státní podpory exportu 

s podobnou skladbou nástrojů, jako tomu je u ostatních vyspělých ekonomik. Neznamená to však, že 

bychom se s tímto stavem měli spokojit a neuvažovat dále o tom, jak nejen systém podpory exportu, ale 

také metriku jejich výsledků nadále vylepšovat a přizpůsobovat novým podmínkám. Věříme ve 

schopnosti českých firem, které si ve svém úsilí růst a inovovat zaslouží špičkovou a snadno dosažitelnou 

podporu státu. Snažíme se tak věci zjednodušovat a zefektivňovat. 

Na tuto cestu jsme se vydali již v roce 2018, kdy se pod vedením MPO zformovala platforma Tým Česko, 

započala integrace agentur CzechTrade a CzechInvest, či jsme začali vytvářet jednotlivé teritoriální 

strategie definující synergickou implementaci výše zmíněných inovací systému proexportní politiky státu 

s klasickými nástroji ekonomické diplomacie a podpory exportu. 

Jak již řekl Steve Jobs: „Na detailech záleží, ten čas vložený do vyladění maličkostí za to stojí“. A právě 

rok 2019 by měl být klíčový z hlediska nastavení tohoto nového systému. Nutné je dokončit integraci 

agentur s úspěšnou transformací CzechInvestu, který bude hrát klíčovou roli při podpoře inovativních 

firem s domácím kapitálem a globální ambicí, a zároveň udržením vysokého standardu proexportních 

služeb CzechTrade. Detaily fungování je nutné sledovat i v rámci platformy Týmu Česko, kdy nás na konci 

roku čeká vyhodnocení dopadu poskytovaných služeb. 

Avšak i měření výsledků exportu ČR je nutné přizpůsobit novým podmínkám. Vzhledem k tomu, že ČR je 

významným logistickým centrem, národní pojetí lépe vystihuje výkonnost zahraničního obchodu ČR. 

Toto pojetí totiž na rozdíl od přeshraničního, které pouze sleduje, zda zboží překročilo hranice, sleduje 

změnu vlastnictví zboží mezi rezidentem a nerezidentem ČR. Můžeme tedy sledovat, zda právě českým 

rezidentním firmám roste exportní výkonnost. 

S přáním všeho nejlepšího a nejen exportních úspěchů v roce 2019 

Rudolf Klepáček, ředitel odboru řízení exportní strategie a služeb 

 

 



 

 

Předpokládám, že na tomto místě 

nemusím čtenářům agenturu 

CzechTrade představovat, bylo by to 

jen nošení dříví do lesa. Chci vás ale 

ujistit, že i nadále budeme 

pokračovat v aktivitách, které budou 

českým firmám přinášet úspěchy na 

zahraničních trzích, a budeme vás o 

nich nejen prostřednictvím tohoto 

newsletteru informovat. 

Víte, čí je heslo „Od inovativní 

myšlenky na globální trh?“ 

Podíváte-li se na stránky www.tym-cesko.cz, zjistíte, že pochází od Týmu Česko. Jsem rád, že agentura 

CzechTrade stála v květnu 2018 při jeho zrodu. Šest státních institucí, které podporují české podnikatele, 

ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu společně vytvořilo Tým Česko. CzechTrade, 

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

a pojišťovací společnost a Technologická agentura ČR zareagovaly na požadavky podnikatelské sféry po 

uceleném a uživatelsky přívětivém systému, který by vyšel vstříc potřebě posunout Česko směrem 

k výraznějšímu prosazování výrobků a služeb s vyšší přidanou hodnotou. V říjnu, v průběhu 

Mezinárodního strojírenského veletrhu, pak došlo k oficiálnímu podpisu memoranda a rozšíření Týmu 

o dalšího člena –  agenturu CzechTourism. 

Tato platforma sedmi institucí usiluje o zjednodušení přístupu k podpoře a asistenci státu, ale především 

o možnost vytváření individuální nabídky služeb podle potřeb každé jednotlivé firmy během celého 

jejího životního cyklu – od nápadu přes vývoj, výrobu, tržní lokalizaci až po expanzi na zahraniční trhy. 

Světu obchodu vládne přidaná hodnota. Klíčem k jejímu zvýšení jsou inovace, které nacházíme 

především u malých a středních podniků v jejich neotřelých nápadech a citu pro tržní příležitosti. 

CzechTrade vnímá pozitivně tuto iniciativu také z hlediska rozšíření portfolia nových klientů o ty 

s vysokým podílem inovací a tedy i přidané hodnoty, což napomůže fungování zdravé a perspektivní 

ekonomiky. Máme nastavené mechanismy a nyní všechny zainteresované instituce mohou svým dílem 

pomáhat rozvoji inovátorského myšlení a povedou k jeho komercializaci i na globálních trzích. 

PF 2019 Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade 

 

 

 

 

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


Milí čtenáři, 

přelom roku je vždy příležitostí k zamyšlení nad minulými událostmi i ke stanovení ambiciózních cílů 

a předsevzetí pro další období. Bilancování se nevyhneme ani v oblasti mezinárodního obchodu. 

Uplynulý rok byl bohužel z pohledu obchodní politiky rokem mimořádně pesimistickým. Ocitli jsme se 

na pokraji obchodní války – namísto zjednodušování obchodu byla zaváděna nová cla. Napětí eskalovalo 

nejen mezi USA a Čínou, ale i mezi tradičními spojenci USA a EU. Tato nejistota nás bude provázet i v roce 

příštím. V této nelehké době se navíc tradiční opora mezinárodních pravidel obchodu, Světová obchodní 

organizace, musí obávat o svůj základní stavební kámen – nezávislý mechanismus pro řešení sporů. 

V době nepřátelských kroků Trumpovy administrativy je nesmírně důležité, aby EU zůstala jednotná a 

pevně stála za svými principy a hodnotami. ČR má to štěstí, že ochranářským opatřením nemusí čelit 

sama. Pro naše podnikatele je nesmírně důležité, že vždy mají jistotu volného přístupu na trh v ostatních 

státech EU. Velkou výzvou pro nás ovšem bude, abychom si příznivé podmínky zachovali i pro 

obchodování se Spojeným královstvím, které EU na konci března opustí. 

Za největší úkol pro sebe a své kolegy v roce 2019 nicméně považuji přípravu zákona o prověřování 

zahraničních investic z důvodu národní bezpečnosti. ČR vždy byla státem, který zahraniční investice 

podporoval. Zahraniční kapitál v mnoha případech výrazně napomohl rozvoji podnikání v ČR. Chceme, 

aby tomu tak zůstalo i nadále. Zároveň nemůžeme ignorovat rizika v oblastech klíčových pro fungování 

státu. S rostoucím významem technologií a závislosti na nich, narůstá i obava z investic, jež nemusí být 

motivovány pouze ekonomickými důvody. Naší výzvou pro příští rok je nalezení takové rovnováhy, aby 

prostředí v ČR bylo pro investory předvídatelné a pro příjemce investic bezpečné. 

 
Lucie Vondráčková, ředitelka odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací 

 
 

 

Ačkoliv se náš odbor zabývá také bilaterálními aktivitami v zemích EU a Balkánu, vloni nás zaměstnávala 

především východní relace. Obchod s Ruskou federací sice v číselném vyjádření stoupal, ale politická 

situace se zhoršila. To se odrazilo i v ekonomické rovině a na rok 2018 tak budeme vzpomínat jako na 

rok komplikovaný, složitý, ale zároveň naplněný aktivitou. Participovali jsme na řadě akcí v Ruské 

federaci, od leteckého semináře v Moskvě, přes obchodní mise do Vladimiru a Jaroslavli, Vladivostoku, 

až po úspěšnou cestu ministryně Novákové na výstavu Metaloobrabotka, Mašinostojenie v Kazani. Ta 

byla spojená s podnikatelskou misí a kulturní akcí Jihomoravského kraje. Byla to logisticky náročná 

kombinace, ale díky tomu jsme v Republice Tatarstán zanechali velký dojem. Touto cestou kumulace 

zdrojů a vícenásobného efektu bychom chtěli do budoucna jít i nadále. 

Jestliže je ruský trh po české firmy nyní velice složitý, je třeba hledat alternativy. A tak jsme se zúčastnili 

ekonomického fóra v ukrajinském Dnipru. Vzpomínám si na slova předsedy Hospodářské komory 

Ukrajiny: „Jezdí k nám Němci, Korejci i Japonci, proč ne Vy?“ No ano, proč ne i my? Komparativní výhody 

jsou stále na naší straně, měli bychom je více využívat. Zkusíme se s paní ministryní a podnikateli na 



Ukrajinu vrátit koncem prvního pololetí 2019, kdy plánujeme do Kyjeva zasedání mezivládní komise, 

které bychom chtěli spojit s misí do Oděsy. Zcela samostatnou kapitolou je ministerská konference se 

šesti zeměmi Východního partnerství. Je to již 10 let, co se tato iniciativa zformovala. Je co hodnotit 

a k tomu chceme dát odborné veřejnosti prostor. Ten samozřejmě doplníme o jednotlivé exportní 

konference a věříme, že takový koncept exportéry zaujme. Poznačte si, prosím, termín 16. – 17. dubna. 

Připravili jsme dohodu o hospodářské spolupráci s Kyrgyzstánem a budeme doufat, že se ji v první 

polovině letošního roku podaří podepsat v rámci cesty ministryně do Střední Asie. Je načase obnovit 

pravidelný ekonomický dialog s Uzbekistánem a nerad bych opomenul Tádžikistán, který nás letos 

srdečně zval, ale z cesty bohužel sešlo. 

Po letech jsme obnovili 

jednání pracovní skupiny 

s Bulharskem. Ačkoliv se 

jedná o člena EU, jsou 

témata, která je možné 

posunout bilaterálně, jako 

například elektronizaci 

veřejné správy nebo dopravní 

telematiku. Jednání se 

Srbskem je již tradičním 

bodem konce roku, i vloni 

proběhlo v prosinci 

a doufáme, že na ně v dubnu 

navážeme podnikatelskou 

misí. Při té příležitosti bychom rádi zvládli i mezivládní komisi v Makedonii, na kterou se v roce 2017 

bohužel nedostalo. Západní Balkán je pro nás stále atraktivní region. 

Ve vztahu k členským zemím Evropské unie proběhla v loňském roce nesčetná řada aktivit počínaje 

nejvyššími představiteli státu. Cesty prezidenta republiky a předsedy vlády do sousedních států jako 

důsledek jejich potvrzení ve funkcích prakticky střídaly jedna druhou. Maďarsko rozvinulo v rámci svého 

předsednictví ve Visegrádské skupině četné aktivity zejména v rozšířeném formátu V4+. Na přípravu 

podkladů se neustále tím pádem krátil čas, ale vše jsme zvládali. Nelze nevzpomenout významná výročí 

společného státu Čechů a Slováků, která se také odrazila v rovině hospodářských a obchodních vztahů. 

Těší nás, že k jejich připomenutí přispělo také Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Nelze však psát o roce 2019 a nezmínit Brexit. Všichni jsou asi zvědaví, jak celá operace odchodu UK z EU 

dopadne, jaké budou skutečně nastavené podmínky a jak budou fungovat v praxi. Na to si ještě budeme 

muset pár měsíců počkat. A sousední země? Čeká nás předsednictví ve V4, 25. výročí mezivládní komise 

pro přeshraniční spolupráci s Polskem, bude nepochybně pokračovat Slavkovský formát, noví velvyslanci 

v Belgii a Španělsku by rádi přivítali oborové mise do regionů vedené náměstkem, zajímavá je Itálie, 

i např. Francie. Rok 2019 sotva začal, ale už se nám nedostává termínů na všechno to, co bychom chtěli 

pro podnikatele připravit. Snad nám na to budou stačit síly. Proto bych do něj popřál Vám i sobě soustu 

energie a úspěšný nový rok! 

Martin Pospíšil, ředitel odboru zahraničně ekonomických politik I 



Mým cílem je, aby Česká republika byla respektovaným a schopným partnerem v Evropské unii, který je 

s to dobře vysvětlit a prosadit své národní zájmy. S tím úzce souvisí dobrá informovanost českých 

podnikatelů o výhodách i 

možných překážkách v rámci 

podnikání na vnitřním trhu 

EU. Rok 2018 jsem proto 

strávil na cestách po českých 

regionech, kde jsem firmy 

informoval o podnikání v EU, 

o možnostech ochrany jejich 

průmyslového vlastnictví a o 

financování inovací z 

evropských prostředků. 

 

V roce 2019 chci na tuto činnost navázat a uspořádat cyklus seminářů Vnitřní trh EU z pohledu malých a 

středních podniků, které se budou konat v Praze, Brně, Ostravě a v Českých Budějovicích. Účelem těchto 

seminářů je informovat české podnikatele o výhodách podnikání na vnitřním trhu EU a představit 

bezplatné asistenční služby MPO jako SOLVIT, ProCop nebo JKM. Zároveň bych rád nasbíral podněty o 

přetrvávajících překážkách na vnitřním trhu EU, jejichž odstranění poté budu v Bruselu prosazovat. 

Doufám, že se na těchto seminářích uvidíme a přál bych si, aby se mezi podnikateli rozšířilo povědomí o 

MPO jako o resortu, který dělá vše proto, aby jejich podnikání v Evropě usnadnil. 

Martin Bednář, ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu 

 

Aktivity odboru zahraničně ekonomických politik II se zaměřují na země Asie, Afriky, Austrálie a Amerik. 

Z pohledu loňského roku, jakož i v minulosti, jsme se snažili být co nejpragmatičtější. Šlo zejména o to 

identifikovat negativní obchodní bilanci a naopak ekonomicko-obchodní příležitosti v uvedených 

regionech, a najít způsoby jak toto zmírnit, či vytvořit příležitosti pro postupnou eliminaci těchto 

nepříznivých faktorů. Jednalo se tedy o konkrétní aktivity zejména v Asii, jmenovitě v Číně, Indii a Koreji. 

V oblasti středního východu můžeme jmenovat spolupráci, resp. projekt s Izraelem. Nutno poznamenat, 

že vždy a to bych rád zdůraznil, se těchto aktivit kromě organizací nám nejbližších jako je CzechTrade, 

Czech Invest zúčastňovali velmi efektivně i vnější organizace, asociace, svazy, jmenovitě HK ČR, SP ČR, 

AMSP ČR, ale i university, centra excelence a další. Cítím potřebu to uvést, protože se to konkrétně 

promítlo do projektů, které popíši dále. 

Pokud se vrátím k Číně, lze konstatovat, že obchodní bilance v loňském i předchozím roce má, nehledě 

na značný schodek, postupnou růstovou tendenci. Přispívá k tomu velmi živá komunikace s našimi 

čínskými partnery, zejména se Státní plánovací a reformní komisí NDRC, MOFCOM, tedy ministerstvem 

obchodu. Co se týká NDRC jde o dlouhodobou spolupráci při podpoře, monitoringu, dobrých projektů 

na obou stranách, které jsou jedním z viditelných pilířů prospěšné a korektní spolupráce. V současnosti 

se jedná o zhruba čtyřicet projektů zejména v oblasti letectví, energetiky, strojírenství, ale řady dalších. 

Tato aktivita je vnímána i na úrovni hlav obou států, kteří si seznam projektů v minulosti vyměnili, a tato 



forma by měla také pokračovat. Nemohu se nezmínit o velmi náročné, ale positivně hodnocené super 

akci, kterou byl importní veletrh v Šanghaji za hojné účasti podnikatelů, s výbornou podporou HK ČR, ze 

které vzešla řada konkrétních projektů, jež se nyní začleňují do zmíněné spolupráce s NDRC. 

V loňském roce byl zahájen pilotní český projekt – vytvoření průmyslového klastru v Bangalore, jednom 

z ekonomicky nejatraktivnějších států Indie Karnataka. V úzké spolupráci s AMSP se vytváří uskupení 

různorodých českých firem, některé již v místě etablované jiné hledající možnost investovat, založit 

výrobu, najít subdodavatele a co je hlavní, uplatnit se na rozsáhlém indickém trhu. 

Dlouhou a poměrně složitou cestu jsme si museli vyšlapat při dalším zlepšování našich obchodně 

ekonomických vztahů s Koreou. Již tři roky funguje velmi intensivní spolupráce s korejským 

ministerstvem ekonomiky a financí v tzv. projektu „Knowledge sharing program“, který je zaměřen na 

potenciál spolupráce inovací pro malé a střední podniky a průmyslu 4.0 v rámci V4. V zásadě se jedná 

o spolupráci, kde se hledají protějšky existujících a vznikajících start-upů, realizaci vzájemných projektů, 

aktuálně v oblasti energetiky, ale i jinde. Na konci loňského roku nám korejská strana sdělila, že činnost 

ČR vyhodnocuje jako nejlepší z V4. Současně byl podán společný projekt českého konsorcia firem 

v rámci TA ČR programu Delta. Tady trochu posmutním, protože v minulých dnech jsme obdrželi 

informaci o hodnocení korejské strany, jako nejlepší projekt z ČR a vzápětí negativní hodnocen české 

protistrany. Nicméně to nás neodrazuje pokračovat, naopak. 

Ještě pár slov k Izraeli. Ve dnech 

3. – 19. 12. 2018 se v Izraeli uskutečnil 

intenzivní program pro zástupce start 

upů a podnikatelských inkubátorů ze 

zemí V4 s názvem „The 

Entrepreneurial Ecosystem in Israel: 

Transforming an idea to a business“. 

Každá ze zemí V4 do programu vyslala 

sedm svých zástupců, celkem tedy 28 

delegátů z ČR, Polska, Slovenska 

a Maďarska. Jedná se o pilotní projekt 

spolupráce V4 a Státu Izrael v oblasti 

podpory inovací a aplikovaného 

výzkumu. Za českou stranu projekt koordinovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zastupitelský úřad 

ČR v Tel Avivu a agentura CzechInvest. Vzhledem k pozitivnímu hodnocení akce z řad českých start-upů 

je plánováno, že projekt bude pokračovat a to během předsednictví České republiky ve V4 v období 

červenec 2019 až červen 2020. 

 

Co se týká teritoria Amerik, rok 2018 přinesl například významné výročí ve spolupráci s Kanadou, kdy 

dohoda CETA oslavila první rok prozatímního provádění. Dlouhodobě tuto dohodu, která přináší 

významné benefity české ekonomice, propagujeme mezi českými firmami a i při této příležitosti tomu 

nebylo jinak. Zároveň se nám podařilo posílit spolupráci s Kanadou v oblasti letectví skrze úspěšnou 

incomingovou misi, kdy ČR navštívili globální hráči kanadského původu, a také jsme iniciovali vznik 

nových česko-kanadských partnerství sektorovou misí špiček českého železničního průmyslu. Ve 

spolupráci s USA si vážím toho, že se našemu ministerstvu podařilo snížit dopady uvalených cel na ocel 

a hliník ze strany americké administrativy. Proaktivně jsme posílili spolupráci v oblasti autonomního 



řízení skrze incomingovou misi automobilových expertů a aktivně podpořili další sektorové vazby se 

Spojenými státy, realizovali jsme rovněž již čtvrté kolo obchodně ekonomického dialogu mezi EU a USA. 

Mezi našimi úspěchy v Latinské Americe pak můžeme zmínit například návštěvu technologických skautů 

z Chile, kteří otevírají dveře českým firmám v těžebním průmyslu této země, či naše aktivity spojené s 

modernizací obchodí části dohody mezi EU a Mexikem. 

 

Pro rok 2019 je pro nás nepochybně výzvou úspěšně pokračovat v nastaveném směru spolupráce 

s teritoriem a nadále pomáhat českým firmám k úspěchu na těchto trzích. Chceme také dále podporovat 

aktivní využívání dohod o volném obchodu, zejména s Kanadou, s andskými státy, či dojednávané 

dohody s Mexikem a Chile. Konkrétní výzvou pro nás pak bude zachování otevřené obchodní spolupráce 

se Spojenými státy americkými a hledání nových příležitostí transatlantického obchodu. 

 

Děkuji všem partnerům a kolegům za spolupráci při naplňování tohoto pestrého programu a těším se na 

úspěšnou spolupráci v letošním roce. 

 

Richard Hlavatý, ředitel odboru zahraničně ekonomických politik II 

________________________________________ 

 

Je tu začátek nového roku, takže bilancujeme ten uplynulý z pohledu mezinárodního práva. „Na Evropě“ 

se nám povedlo výrazně snížit počet infringementů z 11 na 3 (řízení o porušení Smlouvy o fungování EU). 

Tak málo jsme jich už dlouho neměli. Taky jsme měli několik úspěšných „předběžek“ (tzv. předběžné 

otázky řešené před Soudním dvorem EU, 

které jsou klíčové pro správný výklad 

práva EU), ve kterých dal Soudní dvůr na 

náš názor. A hlavně se nám konečně 

podařilo s Komisí úspěšně uzavřít 

„puncy“ (několik let trvající řízení s 

Evropskou komisí, které vyvrcholilo v 

roce 2016 rozsudkem Soudního dvora, 

který dal v drtivé většině za pravdu ČR, 

zejména ohledně puncování drahých 

kovů v pobočkách puncovních institucí 

EU ve třetích zemích). A abychom 

nezapomněli na osvětovou činnost, za 

zmínku by určitě stála i série patentových seminářů pro firmy, které jsme dělali v několika krajích a pak 

v listopadu v Praze s ÚPV a AMSP. Byl na ně kladný ohlas a říkali jsme si, že bychom v tom rádi pokračovali 

i v roce letošním, uzavíráme debatu o oddělení evropského práva. 

 

Ale máme také mezinárodně právní oddělení, a v rámci něj se povedlo dotáhnout několik rozjednaných 

„kooperaček“ (dohod o hospodářské spolupráci mezi ČR a třetí zemí), hlavně ta poslední vládní 

s Marokem se povedla v rekordním čase. Tady musím dodat, že za těch třináct let co jsem na MPO, se 

jedná asi opravdu o rekord, pokud jde o smlouvy vládní kategorie, kdy jsme během pouhých třech týdnů 

museli zvládnout vše, co obvykle zabere minimálně tři měsíce, včetně konzultace s Evropskou komisí, 

klasického meziresortu, schválení vládou apod. Díky diplomatickému úsilí se také podařilo prosadit 

profesorku Pauknerovou na další období do Řídicí rady UNIDROIT (mezinárodní ústav pro sjednocení 

mezinárodního práva soukromého), do jehož pracovního programu jsme prosadili oblast umělé 



 

inteligence. Zapomenout nesmíme opět ani na semináře, například o problematice NKM (Národní 

kontaktní místo pro implementaci směrnice OECD o nadnárodních společnostech), ani na všechny 

vzdělávací akce se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR, k využívání projektů 

ekonomické migrace. 

 

Když tak bilancuji, v užším výčtu musím zmínit zejména ekonomickou migraci, projekty a režimy, které 

všichni znáte. Ano, ekonomická migrace, fenomén, kterým se zabýváme průběžně již od roku 2011, kdy 

jsme „do toho začali vnitru, zahraničním věcem a práci a sociálních věcem“ maličko mluvit. Přes možnou 

počáteční nedůvěru těchto resortů jsem přesvědčen, že se nám v této oblasti podařilo navázat zcela 

mimořádnou meziresortní spolupráci, do které jsou od samého počátku zapojovány také podnikatelské 

reprezentace. A mimochodem, v roce 2011 jsme začínali s malým Fast-Track projektem pro 100 lidí 

ročně. Rok 2018 jsme zakončili se šesti projekty ekonomické migrace pro cca 25 000 lidí ze třetích zemí 

ročně, z nichž nejznámější je zcela jistě projekt zaměřený na Ukrajinu. V úzké meziresortní spolupráci 

však pokračujeme a já věřím, že brzké době přinese další výsledky. 

 

Uzavírám tuto novoroční bilanci a všichni dobře víme, že jak těch menších, tak větších úkolů a výzev, se 

kterými se museli naši kolegové, evropští i mezinárodní právníci, popasovat, bylo mnohem více. Proto 

bych chtěl i touto cestou všem našim spolupracovníkům a kolegům poděkovat a ocenit jejich nasazení. 

Vám čtenářům zase přiblížit touto cestou něco málo z naší odborové kuchyně a zároveň Vám popřát vše 

dobré, pevné zdraví a úspěch v roce 2019! 

 

Lukáš Prokeš, zástupce náměstka ministryně průmyslu a obchodu a ředitel odboru 

evropského a mezinárodního práva 
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