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#TýmČesko 

Milí čtenáři, vážené kolegyně, vážení kolegové, 

  

vítám vás u únorového vydání Zpravodaje, které nás nezastihlo, jak by se snad dalo očekávat, uprostřed poklidné 

ladovské zimy, ale právě naopak. Únor je pro nás tradičně velmi čilým měsícem a nejinak je tomu i letos. 

  

K prvnímu únoru vstoupila v platnost Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, která odbourává 

naprostou většinu všech celních a převážnou část necelních překážek. Všem evropským podnikům, tedy i těm 

našim, se tak otevřely široké možnosti v přístupu na trh s obrovskou kupní silou. 

  

Stěžejní únorovou událostí byl pro nás také tradiční Meeting Point agentury CzechTrade, letos v pořadí již 

devatenáctý, který představuje skvělou příležitost, v rámci které mohou české firmy konzultovat své exportní 

záměry se všemi zahraničními kancelářemi CzechTrade na jednom místě. Vzhledem k tomu, že od začátku roku 

působí agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí společně, nově se portfolio více než pěti desítek zemí dále 

rozšířilo také o Japonsko a Jižní Koreu. Kromě konzultací se zahraničními kancelářemi a doprovodných přednášek 

měly téměř čtyři stovky českých firem možnost dovědět se více o aktuální situaci a variantách vývoje v otázce 

brexitu, kterému se věnovali kolegyně a kolegové z MPO během celého setkání, nebo také o projektech Novumm, 

Novumm KET, Design pro konkurenceschopnost a řadě dalších. 

  

Meeting Point, který se letos opět konal v hotelu Ambassador, ve středu také navštívili významní hosté. Pozvání 

přijal premiér České republiky Andrej Babiš, který společně s předsedou Asociace malých a středních podniků 

a živnostníků Karlem Havlíčkem a náměstkem ministryně průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem pozdravili 

přítomné účastníky a vyjádřili podporu dalším exportním ambicím českých firem na zahraničních trzích. Předseda 

AMSP a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček rovněž představil Inovační strategii České 

republiky 2019-2030, která obsahuje devět pilířů, jejichž cílem je zařadit Česko mezi nejinovativnější země Evropy. 

  

O tom všem i dalších tématech a chystaných akcích se dočtete v aktuálním Zpravodaji. Věřím, že vás zaujme. 

  

  

 
Rudolf Klepáček 

Ředitel odboru řízení exportní strategie a služeb 

 
  

 

 

 

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


2 

 

Událo se (nejen) na MPO 

  
České oficiální účasti 2018 

MPO v roce 2018 podpořilo prostřednictvím programu českých oficiálních účastí 28 akcí po celém světě, přičemž 

15 akcí se konalo v zemích mimo EU. Z hlediska oborového mířila tato podpora mezi 16 různých průmyslových 

oborů. Na oficiálních účastech se představilo na 265 podnikatelských subjektů, z čehož téměř 60 % představují 

malé a střední podniky. Z obdržených dotazníků vyplývá, že se vystavovatelé během účasti na veletrzích setkali se 

4 631 obchodními partnery a rozjednali kontrakty ve výši přesahující 3,4 mld. Kč. Uvedená prvotní data se od těch 

finálních mohou lišit, přesto lze z dostupných statistik předpokládat mnohonásobnou návratnost vložených 

prostředků. Více o českých oficiálních účastech v roce 2019 i následujících se dovíte na webu MPO. 

  

Čeští podnikatelé doprovodili delegaci Poslanecké sněmovny ČR na Česko-uzbecké podnikatelské fórum 

V posledním listopadovém týdnu 27. – 29. 11. 2018 navštívila Uzbekistán delegace Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR vedená 1. místopředsedou V. Filipem, kterého doprovázeli zástupci podnikatelských reprezentací 

ČR i MPO ČR. Paralelně s touto návštěvou proběhla též podnikatelská mise, čítající 18 firem, kterou organizoval 

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Komora pro hospodářské styky se SNS. Cílem návštěvy bylo obnovení bilaterálních 

vztahů s Uzbekistánem, který je již řadu let druhým největším obchodně ekonomickým partnerem ČR v regionu 

Střední Asie. 

Dne 28. 11. 2018 proběhlo v taškentském hotelu Wyndham podnikatelské fórum, jehož se zúčastnily české firmy 

ze sektorů energetiky, strojírenství, environmentálních technologií a bankovních služeb a 110 jejich uzbeckých 

partnerů. Fórum zahájili místopředsedové obou parlamentů. Hlavním tématem fóra bylo informovat 

o příležitostech na obou trzích a zároveň předat zkušenosti o politicko-ekonomických, ale i sociálních aspektech, 

které mají vliv na obchodně ekonomickou spolupráci v obou zemích. Z oborového hlediska byla akce zaměřena 

na nejperspektivnější sektory pro rozvoj vzájemných obchodně-ekonomických vztahů (energetika, strojírenství, 

environmentální technologie). 

Na okraj programu návštěvy parlamentní delegace ČR v UZ proběhla též expertní jednání zástupců MPO ČR 

s uzbeckými partnery z MZV a Ministerstva zahraničního obchodu. Diskutována byla zejména otázka obnovení 

činnosti česko-uzbecké Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci 

(MVK), která se naposledy sešla před 5 lety (Taškent, 30. – 31. 10. 2013). Výsledkem jednání bylo potvrzení 

oboustranného zájmu na uskutečnění 8. zasedání MVK v příštím roce v ČR (předběžně koncem 1. pololetí 2019). 

  

Ministryně průmyslu a obchodu navštívila výstavu Metalloobrabotka v Kazani 

Ve dnech 5. – 7. prosince 2018 se v Kazani, hlavním městě Republiky Tatarstán (Ruská federace), konal mezinárodní 

strojírenský veletrh zaměřený na obrábění kovů. Na podporu této akce se uskutečnila pracovní cesta ministryně 

průmyslu a obchodu ČR M. Novákové, kterou doprovodila podnikatelská mise organizovaná Svazem průmyslu 

a dopravy ČR a Komorou pro hospodářské styky se SNS. MPO na veletrhu uspořádalo společnou expozici, ve které 

se prezentovalo 11 českých strojírenských firem. Jejího oficiálního zahájení se kromě účastníků podnikatelské mise 

zúčastnil tatarský prezident R. Minnichanov, dále náměstek ministryně MPO ČR J. Havlíček a velvyslanec ČR 

v Moskvě V. Pivoňka.  

7. prosince navštívil českou expozici také ministr průmyslu а obchodu RF D. Manturov, který se následně 

za přítomnosti tatarského prezidenta zúčastnil jednání s českou ministryní. Mezi hlavní témata jednání patřil rozvoj 

česko-ruské průmyslové spolupráce, lokalizace výroby českých firem v Rusku, nebo společné projekty ČR a Ruska 

ve třetích zemích. V rámci bohatého doprovodného programu se uskutečnila také jednání na regionální úrovni, 

včetně česko-tatarstánského business fóra. Souběžně proběhly v Kazani „Dny Jihomoravského kraje v Republice 

Tatarstán“, za přítomnosti početné delegace Jihomoravského kraje. Celý tento komplex akcí byl zaměřen 

na masivní prezentaci a podporu České republiky a českých exportních zájmů v jednom z nejrozvinutějších 

a nejvyspělejších regionů Ruska. 

  

 

 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/vystavy-veletrhy/
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Zasedání mezivládního výboru pro hospodářskou spolupráci se Srbskem 

Ve dnech 10. a 11. prosince 2018 proběhlo zasedání mezivládního výboru pro hospodářskou spolupráci ČR 

a Srbska. Českou delegaci na jednání vedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod 

Vladimír Bärtl, srbskou státní tajemník na Ministerstvu hospodářství Stevan Nikčević. Zasedání se zúčastnilo devět 

firem se zájmy v Srbsku. V první den zasedání se souběžně konala také oficiální návštěva předsedkyně vlády Srbska 

Anny Brnabić. V rámci programu byla v Lánech podepsána dohoda o vyrovnání dluhu z dob clearingového 

platebního mechanismu po bývalé Jugoslávii.  

  

Čtvrté zasedání česko-arménské Mezivládní komise 

Ve dnech 19. – 20. prosince 2018 proběhlo v Praze čtvrté zasedání česko-arménské Mezivládní komise pro 

hospodářskou spolupráci (MVK). Předsedou české strany je náměstek ministryně průmyslu a obchodu Vladimír 

Bärtl. Na arménské straně byla na podzim letošního roku jmenována novou spolupředsedkyní MVK náměstkyně 

ministra hospodářského rozvoje a investic Mané Adamian. Během dvoudenního zasedání MVK se uskutečnil také 

seminář ke strategii rozvoje malých a středních podniků v ČR s cílem předat české zkušenosti s touto oblastí 

arménské delegaci. Zasedání komise se zaměřilo také na problematiku odpadového hospodářství. Arménská strana 

měla možnost vyslechnout si prezentace několika českých firem působících mimo jiné v oblasti zpracování odpadů. 

Dále byla součástí programu mezivládní komise návštěva jedné z nejmodernějších spaloven odpadu v Evropě – 

pražské ZEVO Malešice. 

  

Série seminářů na téma „Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků“ bude pokračovat v Ostravě, 

Českých Budějovicích a v Brně 

Dne 15. ledna 2019 v Praze proběhl úspěšně první seminář „Vnitřního trhu EU z pohledu malých a středních 

podniků“, kterého se zúčastnilo na 100 účastníků z řad podnikatelů i zástupců veřejné správy. Seminář je možné 

shlédnout i zpětně zde. Na tento úvodní seminář navážou další akce, a to 25. března 2019 v Ostravě, 30. května 

2019 v Českých Budějovicích a v říjnu v Brně. Cílem celé série seminářů je představení možných řešení aktuálních 

nejpalčivějších problémů na vnitřním trhu EU z pohledu českých podnikatelů, mezi něž patří především 

přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků zejména do německy mluvicích zemí. Účastníci seminářů 

získají informace o možnostech financování pro malé a střední podniky a novinkách v aktuální legislativě EU 

v oblasti vnitřního trhu. Program těchto navazujících seminářů bude uzpůsoben tak, aby reflektoval nejčastější 

problémy a dotazy podnikatelů z daného regionu a přinesl tak praktické a zacílené informace všem účastníkům. 

Informace k registraci na ostravský seminář budou v nejbližší době zveřejněny na webových stránkách 

a facebookovém profilu MPO. Těšíme se na Vaši účast. 

  

Seminář „Jak uspět v těžebním sektoru v Latinské Americe“ představil českým firmám praktické nástroje 

Dne 29. ledna 2019 se na MPO uskutečnil seminář o příležitostech v těžebním sektoru Latinské Ameriky. Akci 

zahájil náměstek Bärtl a zúčastnilo se jí přes 50 osob. Hlavním hostem akce byla zástupkyně Evropské komise, paní 

Helena Viegas, která účastníkům přiblížila nástroje Komise na podporu spolupráce v těžebním sektoru a oblasti 

nerostných surovin. České společnosti spojené s těžebním sektorem a experti tak mohou využít platformu, která 

umožňuje transatlantické propojování partnerů. Podpora může také zahrnout účast na klíčových sektorových 

akcích v teritoriu. Na semináři byly také přiblíženy možnosti podpory Týmu Česko, chystané akce a zkušenosti z již 

uskutečněných misí. O své zkušenosti s teritoriem se podělily i jednotlivé firmy a instituce, Česká geologická služba, 

DIAMO s.p., Ferrit a Geomin. Akce proběhla ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Více informací 

naleznete na našem webu. 

  

Česko-běloruské ekonomické konzultace 

Dne 31. ledna 2019 se v Praze uskutečnil třetí ročník česko-běloruských ekonomických konzultací na úrovni ředitelů 

zahraničně ekonomických resortů příslušných ministerstev (MPO ČR, MZV ČR, MZV Běloruska). MPO ČR zastupoval 

na konzultacích ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I Martin Pospíšil. Za MZV ČR konzultace vedl 

ředitel Odboru ekonomické diplomacie Marek Svoboda, MZV Běloruska zastupoval mimořádný a zplnomocněný 

velvyslanec Běloruska v ČR Valerij Kurďjukov a ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik Roman Sobolev. 

https://livestream.com/accounts/17590784/events/8518119/videos/185844039
https://www.facebook.com/mpocr/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/seminar-_jak-uspet-v-tezebnim-sektoru-v-latinske-americe_--243444/
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Cílem setkání bylo prohloubit obchodní, hospodářskou a investiční spolupráci mezi Českou republikou 

a Běloruskem a prodiskutovat příležitosti, perspektivy a implementaci jednotlivých investičních projektů. Obě 

strany se vzájemně informovaly o nejvýznamnějších akcích a veletrzích roku 2019, které napomohou posílení 

spolupráce mezi českými a běloruskými podnikateli a jejich působení v regionech. 

  

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem vstoupila v platnost 

Od 1. února 2019 mohou evropské podniky včetně těch českých využívat výhod volného obchodu pramenících 

z této dohody. Tato dvoustranná dohoda pokrývá největší zónu volného obchodu uzavřenou EU a odstranila téměř 

všechny celní a velkou část necelních překážek obchodu. Čeští vývozci proto mohou významně ušetřit na dovozních 

clech do Japonska. Dohoda by tak měla zajistit lepší přístup českých výrobků na japonský trh, který se vyznačuje 

vysokou kupní silou. Dohoda o hospodářském partnerství s Japonskem odstranila 91 % celních překážek už při 

svém vstupu v platnost a až 99 % bude odstraněno po uplynutí všech přechodných období, tj. po patnácti letech. 

Zbývající jedno procento dovozu z EU do Japonska bude částečně liberalizováno prostřednictvím navýšení kvót 

a snížení cel. Ze snižování netarifních překážek pak mohou profitovat také exportéři z řad malých a středních 

podniků. 

  

Brexit rezonoval i na Meeting Pointu CzechTrade 

V rámci letošních konzultací firem s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade (5. až 6. února 2019) bylo možné se 

také informovat o dopadech blížícího se odchodu Velké Británie z Evropské unie. Brexit není tématem, o které by 

se měli zajímat jen ti, kteří chtějí na britském trhu uspět, ale může se dotknout celé řady českých exportérů skrze 

jejich zapojení v dodavatelských řetězcích. Jako jednu z výzev pro letošní rok označila brexit i ministryně průmyslu 

a obchodu Marta Nováková ve svém vystoupení na tiskové konferenci 5. února. K diskusi o dopadech brexitu 

na podmínky obchodu a investování ve Velké Británii byli dispozici zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu 

specializující se na brexit. Pro firmy byly také dostupné veškeré informační materiály. Zájem ze strany firem byl 

zejména o nové podmínky pro vývoz zboží vč. regulačních požadavků na tyto výrobky, a také podmínky pro 

poskytování služeb na britském trhu po 30. březnu. Jak konkrétně se brexit dotkne i vašeho podnikání můžete 

zjistit v online Průvodci pro podnikatele, který je dostupný na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Více 

o brexitu a všech jeho souvislostech naleznete také na stránkách www.businessinfo.cz/brexit nebo nás kontaktujte 

na brexit@mpo.cz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/default.htm
http://www.businessinfo.cz/brexit
mailto:brexit@mpo.cz
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Chuť vyvážet českým firmám nechybí. Zájem o konzultace se zahraničními odborníky agentury CzechTrade 

zůstává vysoký 

V pořadí již 19. ročník Meeting Point CzechTrade se konal na začátku února v Praze. Téměř 400 firem si nenechaly 

ujít příležitost prodiskutovat během dvoudenní akce své možnosti exportu s řediteli zahraničních kanceláří, kteří 

dlouhodobě působí přímo v teritoriích, mají bohaté zkušenosti s obchodováním v dané zemi, výborně znají 

specifika daného trhu, obchodní podmínky, zvyklosti, jazyk či kontakty. Při konzultacích se firmy mohly dozvědět 

o příležitostech i nástrahách jednotlivých teritorií, přičemž shromažďování takových informací by jim jinak zabralo 

i mnoho hodin příprav a průzkumu. Od začátku roku působí agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí 

společně, a tak se nově v portfoliu více než pěti desítek zemí objevily Japonsko a Jižní Korea. 

  

  

  

Další novinkou letošního ročníku byly společné prezentace vybraných teritorií. Ve čtyřech blocích představili 

pracovníci devíti zahraničních kanceláří nejžhavější novinky, projekty a příležitosti z Kanady, Austrálie, Thajska, 

Vietnamu, Chorvatska, Srbska, Bulharska, Itálie a Španělska. Vzhledem k častým otázkám, jaké budou praktické 

dopady Brexitu na české podnikatele, měli pracovníci z Ministerstva průmyslu a obchodu na akci svůj informační 

pult, kde zájemce informovali o nejnovějším vývoji a o možných změnách obchodních vztahů mezi Českou 

republikou a Velkou Británií. Konzultace poskytovali také specialisté z Klientského centra pro export, které je 

společnou aktivitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věci a agentury CzechTrade. 

Klientské centrum firmám nabízí služby Jednotné zahraniční sítě ve více než 90 zemích světa. Bližší informace 

o účasti v projektu Design pro konkurenceschopnost nebo o společných účastech na veletrzích financovaných 

z NOVUMM a NOVUMM KET poskytovali odborníci na tyto projekty. 

  

Významným momentem Meeting Pointu byla tisková konference ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové, 

která společně s generálním ředitelem CzechTrade Radomilem Doležalem informovala o výsledcích českých firem 

na zahraničních trzích v roce 2018 i o dalších krocích směřujících ke zvýšení konkurenceschopnosti českých 

exportérů. Dle výsledků zahraničního obchodu v roce 2018 jsme zaznamenali velmi úspěšný rok. České zboží v roce 

2018 putovalo do více než dvou stovek zemí světa, kam exportéři vyvezli zboží a služby za 4 391 mld. Kč, z toho 

do EU mířilo 84 % našeho celkového vývozu. „Ještě nikdy v historii samostatné ČR jsme na zahraničních trzích 

neuplatnili tolik českého zboží, českého know-how a českých technologií jako v roce 2018. Všechny podniky, které 

na zahraničních trzích v této vysoce konkurenční době a při vysoké míře globalizace světového trhu realizují své 

obchody, současně také reprezentují naši zemi a její dobré jméno v zahraničí,“ uvedla ministryně průmyslu 

a obchodu Marta Nováková. Český export stále těží z výhodné geografické pozice, takže trhy Evropské unie jsou 

i v současnosti největšími odběrateli tuzemských výrobků. Nadále zůstává klíčovým exportním odvětvím výroba 

dopravních prostředků a navazující obory. Čeští výrobci musí reagovat na vysoké nároky svých odběratelů. 
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S postupnou globalizací trhu je schopnost konkurovat pro firmy rozhodující. Čeští exportéři tak musí pružně 

reagovat na poptávku a být připraveni k inovacím. 

  

 
  

Ve středu přijal pozvání generálního ředitele CzechTrade premiér Andrej Babiš, a to společně s Karlem Havlíčkem 

z AMSP a náměstkem ministryně průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem. V krátkém vystoupení představili novou 

inovační strategii 2030 „Czech Republic: Country for Future“. 

  

 
  

Meeting Point CzechTrade není jedinou akcí svého druhu v tomto roce. Další setkání se uskuteční v červnu v Praze 

a na jeho přípravách se společně podílí Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, agentura 

CzechTrade a Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

#TýmČesko 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

  
Únorová Rada EU pro konkurenceschopnost projedná dlouhodobou strategii EU v oblasti klimatu i umělou 

inteligenci 

Dne 18. února 2019 se v Bruselu uskuteční jednání Rady EU pro konkurenceschopnost. Na programu bude diskuze 

o integraci hodnotových řetězců na vnitřním trhu, umělá inteligence a její dopady na konkurenceschopnost, 

dlouhodobá strategie EU v oblasti klimatu a její dopad na průmysl a Evropský semestr. Předsednictví by dále mělo 

informovat o posunu v jednáních o řadě legislativních návrhů, včetně návrhu nařízení o vztazích mezi online 

platformami a jejich podnikovými uživateli. ČR podpořena širší skupinou členských států usiluje rovněž 

o projednání návrhu směrnice o notifikační proceduře dle směrnice o službách. Tento návrh se aktuálně nachází 

v patové situaci a skupina zemí, jíž je ČR součástí, přišla s kompromisem, který by mohl proces odblokovat. Dle ČR 

má vylepšená notifikační procedura potenciál napomoci tomu, aby na vnitřním trhu služeb nevznikaly nové 

překážky. 

  

Česká republika přivítá delegaci z Ázerbájdžánu a Gruzie 

V týdnu od 18. února 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí 

ČR, Velvyslanectvím v Baku a Velvyslanectvím v Tbilisi pořádá incomingovou misi v oblasti Smart Cities. Týdenní 

program bude zahájen úvodním setkáním na MZV ČR, kde budou diskutovány možnosti technologické spolupráce 

v daném sektoru. Členům delegace složené ze zástupců ázerbájdžánských a gruzínských firem budou v Praze 

představeny české společnosti podnikající v sektoru Smart Cities zabývající se především městskou dopravou a její 

analytikou a odpadovým hospodářstvím. Následně delegace zamíří do Zlína, kde budou představeny technologie 

spojené s řízením dopravy a inteligentním parkováním. Program bude zakončen v pátek 22. února 2019 oficiálním 

setkáním členů delegace se zástupci MPO ČR. 

  

Jedenácté zasedání česko-ruské Mezivládní komise 

Ve dnech 5. – 6. března 2019 proběhne v Praze jedenácté zasedání česko-ruské Mezivládní komise 

pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (MVK). Ministryně průmyslu a obchodu Marta 

Nováková se na 11. zasedání MVK setká se svým ruským protějškem D. Manturovem. Oficiální ruská delegace 

v rámci své návštěvy dne 5. března ČR za přítomnosti ministryně průmyslu a obchodu ČR slavnostně otevře ruský 

závod společnosti Danaflex v Prostějově. Plenární zasedání MVK a česko-ruské business fórum se uskuteční v Praze 

dne 6. března v prostorách Lichtenštejnského paláce. 

  

Austrian Business Circle 

Ve čtvrtek 7. března 2019 absolvuje paní ministryně setkání s rakouskou business komunitou v České republice. 

Akci organizuje Obchodní oddělení Rakouského velvyslanectví. Po úvodním vystoupení paní ministryně se očekává 

diskuse k aktuální problematice podnikatelského prostředí v České republice. 

  

Spolupráce se Srbskem pokračuje  

Dne 21. března 2019 se ve velké hale MPO ČR, ulice Politických vězňů 20, Praha uskuteční seminář „Srbsko – to 

pravé místo pro vaše investice“. Srdečně zveme zájemce z řad firem. Na akci vystoupí mezi jinými také zástupci 

srbské státní agentury pro podporu investic – Razvojna agencija Srbije z Bělehradu, kteří podrobně představí 

systém daňových úlev, státní podpory, současné výhody Srbska a některé konkrétní projekty vhodné pro investice. 

Zájemci se mohou registrovat na stránkách společnosti, akce není zpoplatněna. Akci připravuje společnost 

Enovation s.r.o., spoluorganizuje ji Svaz průmyslu ČR a koná se pod záštitou Velvyslanectví Srbska v Praze a MPO 

ČR. 

  

 

 

 

 

https://www.enovation.cz/seminar-srbsko
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Srbsko do třetice 

Na dny 2. – 4. dubna 2019 se připravuje pracovní cesta ministryně průmyslu Marty Novákové do Makedonie 

a Srbska v doprovodu podnikatelské mise organizované Svazem průmyslu ČR. Srdečně zveme zástupce českých 

firem s exportními zájmy v daném teritoriu k účasti. V obou teritoriích proběhnou kontaktní B2B akce. V Makedonii 

se uskuteční zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci. Bližší informace poskytne Svaz průmyslu 

České republiky. Akce je podpořena místními partnery z řad hospodářských komor a ministerstev, službami 

agentury CzechTrade (resp. Týmu Česko) a službami zastupitelských úřadů ČR ve Skopje a Bělehradě, zejména 

v rámci projektů ekonomické diplomacie financovaných ze strany MPO ČR. 

  

Deset let Východního partnerství 

V roce 2019 si připomínáme 10 let od založení platformy Východní partnerství během summitu Evropské unie 

v Praze 7. května 2009. Při této příležitosti se Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky s podporou 

Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Úřadu vlády České republiky, Senátu Parlamentu České republiky 

a Hospodářské komory České republiky rozhodlo uspořádat 16. – 17. dubna 2019 v Praze ekonomicky zaměřenou 

konferenci „10 Years of Eastern Partnership: Economic Convergence and Business Opportunities“. Cílem 

konference bude analýza obchodně-ekonomických reforem a integračního procesu, kterým partnerské státy prošly 

v minulé dekádě a to, jak tyto změny ovlivní naši vzájemnou spolupráci do budoucna. Konference je tematicky 

rozdělena do dvou dnů. 16. dubna 2019 se uskuteční ministerský panel, který bude určen nejen vládním činitelům 

a zástupcům akademické nebo státní sféry, ale také široké veřejnosti. 17. dubna 2019 povedou předsedové 

Smíšených a Mezivládních komisí teritoriální exportní kulaté stoly určené pro podnikatelskou sféru. V rámci 

koordinace a plánování konference ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I Martin Pospíšil uskutečnil 

sérii bilaterálních koordinačních jednání s jednotlivými velvyslanci členských států Východního partnerství v Praze. 

 

  

  

Archiv předchozích vydání Zpravodaje na BusinessInfo.cz 

  

Chci reagovat | Chci odhlásit | Chci přidat na mailing list 

  
©2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/zpravodajstvi-pro-export/informacni-servis/zahranicni-obchod-a-ekonomika-cr/archiv-zpravodaje-zahranicniho-obchodu-mpo.html
mailto:proexport@mpo.cz
mailto:proexport@mpo.cz?subject=UNSUBSCRIBE%20-%20Zpravodaj%20MPO
mailto:proexport@mpo.cz?subject=ADD%20Zpravodaj%20MPO

