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#TýmČesko 

Vážení čtenáři, 

dovolte mi vás přivítat na stránkách březnového vydání Zpravodaje zahraničního obchodu, který se bude 

mimo jiné věnovat našim rozmanitým vztahům se Státem Izrael. Tato země představuje nejenom 

průsečík tří hlavních monoteistických náboženství, ale i světového lídra v oblasti moderních technologií. 

Prezident Státu Izrael Šimon Peres jednou prohlásil, že v Izraeli, zemi chudé na přírodní zdroje, se lidé 

naučili docenit svoje největší národní bohatství – kreativní mysl. 

Prostřednictvím přirozené tvořivosti a smyslu pro inovace dokázali obyvatelé Státu Izrael během 

posledních sedmdesáti let přetvořit vyprahlou poušť v zelené planiny, zdesetinásobit svoji populaci a 

vytyčit nové hranice na poli vědy a výzkumu. Dnes je země považována vedle kalifornského Silicon Valley 

za jedno z hlavních globálních center inovací, ve kterém každoročně vznikne přes 700 nových start-upů. 

V rámci prestižního hodnocení Bloomberg se Stát Izrael v lednu 2019 umístil mezi pět nejvíce 

inovativních ekonomik světa. V porovnání s rokem 2018 si země polepšila o pět míst a dokonce předčila 

Japonsko, Singapur či Švédsko. USB flash paměť, softwary pro zasílání zpráv ICQ a Viber či princip 

kapénkového zavlažování patří k jedněm z produktů pocházejících z izraelské technologické dílny. 

 

Úspěch, který země během své sedmdesátileté existence dosáhla na poli inovací, je pro mnohé státy 

inspirací pro rozvoj svých vlastních hospodářských odvětví. Enormní zájem o spolupráci se Státem Izrael 

má dlouhodobě i Česká republika. V minulém roce obě naše země oslavily 70. výročí navázání 

diplomatických vztahů a při příležitosti tohoto významného jubilea se uskutečnila oficiální návštěva 

prezidenta republiky ve Státě Izrael, kterého doprovázel předseda Poslanecké sněmovny Radek 

Vondráček a čtyři ministři, včetně ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové. Za účasti prezidenta 

republiky byl dne 27. listopadu 2018 slavnostně otevřen v budově izraelské Cinematéky Český dům 

https://twitter.com/hashtag/T%C3%BDm%C4%8Cesko?src=hash
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Jeruzalém, který slouží jako pobočka Českých center se zahraničním zastoupením kanceláří Týmu Česko 

(CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism). Jeho hlavním posláním je rozvíjet a posilovat vztahy mezi 

oběma zeměmi v oblasti kultury, cestovního ruchu, obchodu, vzdělávání a vědeckotechnické 

spolupráce. V návaznosti na tuto cestu byl ve dnech 3. – 19. prosince 2018 realizován projekt V4 

Innovators in Israel, v rámci něhož 28 start-upů a inkubátorů z České republiky, Slovenska, Polska a 

Maďarska prodělalo intenzivní program zaměřený na izraelský inovační ekosystém. České firmy získaly 

v Izraeli potřebné know-how, kontakty a zkušenosti ke zdokonalení svých podnikatelských záměrů 

v České republice. S ohledem na úspěch a přínos tohoto pilotního programu mezi Visegradskou skupinou 

a Státem Izrael jsou plánovány další obdobné projekty na podporu relace se Státem Izrael v oblasti 

inovací. 

O Státu Izrael a dalších zajímavých teritoriích se dočtete v aktuálním Zpravodaji, který Vás jistě inspiruje. 

  

 
Richard Hlavatý 

Ředitel odboru zahraničně ekonomických politik II 
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Událo se (nejen) na MPO 

  
Brexit – aktuální informace a jak se připravit 

Brexit v posledních měsících velmi rezonuje mediální scénou. A právem. Ani 8 dní do stále platného 

oficiálního data vystoupení Velké Británie z Evropské unie totiž není jasné, zda opustí Britové EU 

spořádaným způsobem nebo zda nastane divoký brexit. Ani v opakovaném hlasování nebyla britskou 

Dolní sněmovnou sjednaná výstupová dohoda podpořena. Poslanci však současně odmítli, aby Velká 

Británie opustila Unii bez dohody. Nejpravděpodobnějším scénářem tak nyní je, že dojde k odložení 

samotného odchodu, a premiérka Mayová bude znovu usilovat o poslaneckou podporu. Žádost o odklad 

odeslala britská premiérka 20. března 2019, den před zasedáním lídrů Evropské unie. Rozhodnutí musí 

být jednomyslné, proto lze očekávat, že lídři unijní sedmadvacítky budou chtít slyšet, jaký má premiérka 

plán. 

Ačkoliv prioritou jak EU, tak britské vlády zůstává spořádaný odchod za podmínek výstupové dohody, 

odchod bez dohody je i nadále reálnou možností. Proto byly na unijní i národní úrovni učiněny nezbytné 

přípravy. Byla přijata celá řada opatření pro tento případ, aby zabránila vzniku chaosu a ochránila práva 

občanů. 

V oblasti obchodu tvrdý brexit znamená, že podmínky obchodu se přes noc významně změní. Obchod 

s Británií se bude podobat tomu s USA či Indií. Znamená to tedy cla (informace o novém britském celním 

sazebníku), kontroly na hranicích, ztížený přístup na trh služeb aj. Více o všech souvislostech tvrdého 

brexitu naleznete přehledně zde. Dostupný zůstává také Průvodce brexitem pro podnikatele a 

pravidelně aktualizované stránky www.businessinfo.cz/brexit. 

  

Asijský trh se otevírá evropským firmám – blíží se vstup v platnost obchodní dohody se Singapurem 

V polovině února 2019 schválil Evropský parlament obchodní a investiční dohodu mezi EU a Singapurem. 

Obchodní dohoda vstoupí v platnost poté, co Singapur a EU dokončí formální interní procesy. Investiční 

dohoda pak vstoupí v platnost po ratifikaci všemi členskými státy EU. EU v poslední době posiluje vztahy 

s asijskými partnery – v únoru vešla v platnost obchodní dohoda s Japonskem, dokončena jsou jednání 

s Vietnamem. 

Singapur je blízkým partnerem Evropské unie, jednou z nejotevřenějších ekonomik světa a významným 

pojítkem s tichomořským regionem. Ihned po vstupu Dohody o volném obchodu v platnost budou na 

straně EU odstraněna cla u 80 % dovozů ze Singapuru. Singapur na většinu dovozů již nulové clo 

uplatňuje, proto bude největším přínosem především odstranění netarifních překážek, mj. v sektoru 

automobilovém, farmaceutickém či u zařízení pro obnovitelnou energii a elektroniky. Z Dohody budou 

těžit především čeští vývozci v potravinářském průmyslu a v sektoru elektrických zařízení, na straně 

dovozu se největší nárůst očekává v oblasti textilního a sklářského průmyslu. Dle studie dopadů, 

zpracované Technickou univerzitou v Liberci, čeští exportéři odstraněním cel uspoří okamžitě po vstupu 

dohody v platnost asi 7 mil. Kč, další úspory dosahující až 118 mil. Kč přinese odbourání netarifních 

překážek. 

  

MPO zveřejnilo analýzu dopadu možných cel ze strany USA na automobilový sektor 

Evropská unie usiluje o vyjednávání dohod se Spojenými státy, což by mohlo znamenat významný přínos 

pro české exportéry v podobě odstranění netarifních i tarifních překážek obchodu. Ze strany USA však 

zároveň přetrvává riziko možných cel na automobily a automobilové díly. Prezident Trump má 

https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal#automotive-vehicles
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal#automotive-vehicles
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/o-brexitu/jak-se-pripravit-na-brexit--ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-prinasi-prehledny-navod---244280/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/default.htm
http://www.businessinfo.cz/brexit
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/mpo-zverejnilo-studii-dopadu-uzavreni-dohody-eu-singapur-a-eu-vietnam-na-ekonomiku-cr--234547/
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momentálně 90 dní na rozhodnutí, zda přijme opatření vyplývající ze závěrů šetření národní bezpečnosti 

na tento sektor. Závěrečná zpráva ze šetření však není veřejné dostupná a EU i členské státy včetně ČR 

usilují o to, aby převážila pozitivní agenda nad možnou další eskalací v transatlantickém vztahu. MPO 

přiblížilo možné dopady případných tarifních opatření na ČR, pokud by USA k těmto krokům přistoupily. 

Dokument je dostupný zde. V případě širšího rozsahu opatření by mohly být zasaženy české vývozy v 

hodnotě až 787,4 mil. EUR, nicméně konkrétní situace by závisela na typu, výši a rozsahu opatření, která 

by USA reálně přijaly. 

  

Krize Odvolacího orgánu WTO 

Přes 50 členů Světové obchodní organizace (WTO) podtrhlo na jednání Generální rady, konaném 

v závěru února v Ženevě, nutnost řešit současnou krizi Odvolacího orgánu (AB) a v té či oné míře se 

přihlásilo k myšlence modernizace organizace. V souvislosti s krizí AB bylo podpořeno pokračování 

neformálního procesu. USA se k otázce nevyjádřily. Velká pozornost byla věnována návrhu USA na 

odstranění možnosti sebedeklarace rozvojovým členem, proti čemuž vystoupila řada rozvojových členů 

v čele s Čínou, která předložila protinávrh. Otázkou rozvoje a souvisejících flexibilit se nicméně WTO 

zřejmě bude muset dále zabývat. 

  

Brazilský Embraer zamířil do České republiky 

Ve dnech od 12. do 14. února 2019 se uskutečnil incoming zástupců brazilské společnosti Embraer do 

ČR za účelem nalezení nových dodavatelů a partnerů pro spolupráci. Návštěvu jednoho z největších 

světových výrobců letadel zorganizovaly ve společné spolupráci Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

CzechTrade, CzechInvest a Velvyslanectví ČR v Londýně v návaznosti na úspěšné setkání náměstka Petra 

Očka se zástupci Embraer během leteckého veletrhu Farnborough v Londýně v červenci 2018. Třídenní 

návštěvu České republiky zástupci Embraer zahájili celodenním seminářem s českými firmami na 

Ministerstvu průmyslu a obchodu, který uvedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl, 

společně s náměstkem Petrem Očkem, náměstkem ministra obrany Pavlem Beranem, velvyslancem 

Brazilské federativní republiky v ČR Márcio Florêncio Nunesem Cambraiou a prezidentem Embraer pro 

region Evropy, Blízkého východu a Afriky, Jorgem Ramosem. V rámci své cesty následně zástupci 

společnosti Embraer navštívili také vybrané firmy a nahlédli do jejich provozu. Více se dočtete na našem 

webu. 

  

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/analyza-mpo-pripadna-cla-na-autoprumysl-by-zamezila-dohode-s-usa--244262/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/brazilsky-embraer-zamiril-do-ceske-republiky--243986/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/brazilsky-embraer-zamiril-do-ceske-republiky--243986/
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Delegace z Ázerbájdžánu a Gruzie se vzdělávala v oblasti Smart Cities 

Ve dnech 18. až 22. února 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR, ZÚ Baku a ZÚ Tbilisi zorganizovalo projekt zaměřený na nejnovější technologie 

v oblasti Smart Cities. Incomingové mise se zúčastnili zástupci ministerstev dopravy, magistrátů 

a vedoucí představitelé agentur pro dopravu z Ázerbájdžánu a z Gruzie. Delegace společně navštívila 

řadu českých firem v Praze a ve Zlíně, kde jim byly představeny nejmodernější české technologie. 

Účastníci delegace měli také možnost si prohlédnout řešení Smart Cities v praxi a vyzkoušet si fungování 

hromadné dopravy v České republice. Delegace navázala kontakty se společnostmi ROPID, AŽD Praha, 

ELTODO, Cross Zlín, Incinity a SHERLOG. Program byl zakončen setkáním delegace s ředitelem odboru 

zahraničně ekonomických politik I Martinem Pospíšilem a zástupci velvyslanectví Ázerbájdžánu a Gruzie 

v ČR. Členové delegace ohodnotili incomingovou misi jako velmi přínosnou a s jimi vybranými 

společnostmi již avizovali navázání spolupráce. 

  

Oficiální návštěva ministryně Novákové v Jordánsku & 1. zasedání Česko-jordánské Společné komise 

V dubnu 2017 Česká republika podepsala společně s Jordánskem mezivládní dohodu o hospodářské 

spolupráci. Na základě této smlouvy se dne 25. února 2019 konalo 1. zasedání Česko-jordánské Společné 

komise pod vedením ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové a jejího protějšku ministra 

průmyslu, obchodu a zásobování Jordánska Tariqa Hammouriho. V průběhu jednání společné komise 

ministryně Nováková podpořila konkrétní projekty českých firem v několika státem řízených projektech 

zaměřených na těžbu nerostných surovin, výstavbu nové energetické přenosové soustavy, podpory 

rozvoje vzdělanostní ekonomiky, inovací, železniční dopravy, zdravotnictví, stavebnictví i spolupráce 

mezi malými a středními podniky. Důraz byl kladen také na spolupráci v energetice. Do roku 2025 má 10 

% produkce elektřiny v Jordánsku pocházet z obnovitelných zdrojů a Jordánsko má pro využívání energie 

z obnovitelných zdrojů ideální geografické podmínky, včetně více než 320 slunečních dní v roce. 
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V září 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyšle do Jordánska speciální energetickou obchodní misi, 

jejímž hlavním cílem bude rozvoj vzájemné ekonomické spolupráce v oblasti výměny zkušeností a 

informací pro budování a provoz solárních a větrných elektráren. Jordánský ministr Tariq Hammouri 

během zasedání Společné komise ocenil podporu České republiky v rámci vyjednání mezi Evropskou unií 

a Jordánskem o aktualizovaném schématu pravidel původu zboží, které umožní lepší přístup 

jordánského zboží na evropský trh a podpoří hospodářský růst v Jordánsku. Zasedání Společné komise 

neunikla pozornosti jordánského tisku. 

V rámci oficiální návštěvy paní ministryně v Jordánsku byl rovněž ve spolupráci s mimořádným a 

zplnomocněným velvyslancem ČR v Jordánsku Josefem Koutským pro českou delegaci připraven 

intenzivní program zahrnující mj. bilaterální jednání s ministryní energetiky a minerálních zdrojů 

Jordánska Hala Zawati, předsedou jordánské Atomové komise Khaledem Toukanem, prezidentem 

státního podniku Aqaba Railway Corporation Yaserem Krishanem, výkonným ředitelem zbrojařské firmy 

KADDB (The King Abdullah II Design and Development Bureau) generálem Mohamedem Farghalem. 

Jordánsko je pro Českou republiku zajímavým mimoevropským obchodním partnerem s vysokým 

hospodářským potenciálem do budoucna. V posledních letech obě země zaznamenaly dynamický vývoj 

ve vzájemných politických vztazích, které doprovázel strmý vzestup hospodářské výměny. Obrat 

zahraničního obchodu dosáhl v roce 2017 více než 1,3 mld. Kč. Znamená to nárůst o více než 2,6 % oproti 

roku 2016. V roce 2018 pak český export do Jordánska dosáhl úrovně 1,12 mld. Kč. Přesto, že je 

Jordánsko stále zatíženo složitou bezpečností situací v regionu Blízkého východu a přítomností několika 

set tisíc uprchlíků různých národností, těší se stabilnímu podnikatelskému prostředí a strategické poloze, 

odkud je možné pronikat na sousední trhy. 

  

Česko-jordánské podnikatelské fórum v Ammánu 

Během návštěvy v Jordánsku ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou doprovázela 

patnáctičlenná podnikatelská mise předních českých firem z řad zdravotnického sektoru, energetiky, 

automobilového a těžebního průmyslu pod vedením prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava 

Hanáka. Dne 26. února 2019 ministryně Nováková oficiálně zahájila v Ammánu v rámci projektu na 

podporu ekonomické diplomacie česko-jordánské podnikatelské fórum, kterého se zúčastnilo více než 

šedesát jordánských firem. Hlavními partnery podnikatelského fóra na jordánské straně bylo 

http://www.jordantimes.com/news/local/jordanian-czech-ministers-meet-bolster-economic-energy-cooperation
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Ministerstvo průmyslu, obchodu a zásobování, Ammánská obchodní komora, Jordánská evropská 

obchodní asociace a Ammánská průmyslová komora. České firmy tak měly příležitost dále pokračovat v 

prohlubování spolupráce se svými jordánskými protějšky, ale i možnost navázat nové obchodní 

kontakty. Konání česko-jordánského podnikatelského fóra zaujalo i jordánská média. 

  

Návštěva mongolského ministra energetiky pana Tserenpila Davaasurena v České republice 

Ve dnech 27. února – 2. března 2019 mongolský ministr energetiky pan Tserenpil Davaasuren přijal 

pozvání od ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marty Novákové a navštívil Českou Republiku. Během 

svého pobytu jednal ministr Davaasuren v Poslanecké Sněmovně ČR s předsedou volebního výboru 

panem Stanislavem Berkovcem a jeho kolegy. Tématem jednání byla mimo jiné obchodní spolupráce 

mezi ČR a Mongolskem, bilaterální meziparlamentní spolupráce, volební systém v ČR i mongolští 

studenti na českých univerzitách. Dne 28. února se uskutečnilo jednání na Ministerstvu průmyslu a 

obchodu, kde za přítomnosti náměstků sekce energetiky a sekce průmyslu probrali oba ministři 

bilaterální obchodní spolupráci, energetický mix obou zemí a zejména pokračování projektu ZPA Smart 

Energy na zavedení energeticky úsporných řešení ve státním podniku UBEDN (Ulanbaatar Electricity 

Distribution Network). V souvislosti s tímto projektem navštívil pan ministr Davaasuren s delegací také 

podnik ZPA Smart Energy v Trutnově. 

  

Slavnostní otevření závodu DG Pack v Prostějově 

V rámci programu 11. zasedání česko-ruské Mezivládní komise se ministryně průmyslu a obchodu ČR 

Marta Nováková, ministr průmyslu a obchodu Ruské federace Denis Manturov a prezident Republiky 

Tatarstán Rustam Minnichanov zúčastnili slavnostního zahájení provozu v závodě na výrobu a potisk 

flexibilních obalů DG Pack s.r.o. v Prostějově dne 5. března 2019. Jde o investici ve výši 100 milionů EUR 

tatarstánské společnosti Danaflex. Technologie, kterou Danaflex použije v prostějovském závodě, bude 

první tohoto druhu v ČR a třetí v celé Evropě. Je to digitální tisk s nulovým použitím rozpouštědel, což 

znamená velký ekologický přínos. Významnou roli při realizaci projektu sehrála jak místní samospráva 

v Prostějově, tak i agentura CzechInvest. 

  

11. zasedání česko-ruské Mezivládní komise 

Ve dnech 5. – 6. března 2019 proběhlo v Praze 11. zasedání česko-ruské Mezivládní komise pro 

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

ČR M. Nováková při této příležitosti přivítala ministra průmyslu a obchodu RF D. Manturova. Členové 

oficiální ruské delegace dne 5. března doprovázeli ministryni M. Novákovou na slavnostní otevření 

závodu DG Pack s.r.o. v Prostějově, patřícího tatarstánské společnosti Danaflex. Téhož dne se v Praze 

uskutečnila zasedání vybraných pracovních skupin, na nichž byla diskutována aktuální témata vzájemné 

bilaterální spolupráce v daných oblastech. Souběžně se zasedáním pracovních skupin proběhla dvě 

setkání zástupce spolupředsedy české části MVK M. Pospíšila s ministrem zahraničních věcí Sverdlovské 

oblasti V. Kozlovem a gubernátorem Uljanovské oblasti S. Morozovem, na kterých byly zhodnoceny 

vzájemné ekonomické aktivity a navrženy kroky pro aktivizaci společných projektů ve Sverdlovské 

a Uljanovské oblasti. Plenární zasedání MVK a česko-ruské business fórum se uskutečnilo dne 6. března 

v prostorách Obecního domu. Kromě slavnostního podpisu závěrečného protokolu byly oficiálně 

podepsány tři dohody na podporu česko-ruské obchodně-ekonomické spolupráce. 

  

 

http://www.jordantimes.com/news/local/%E2%80%98czech-republic-has-stake-supporting-jordanian-economy%E2%80%99
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V rámci WTO odstartovala vyjednávání o pravidlech k elektronickému obchodu 

Charakter obchodu se v dnešním světě rychle mění díky digitálním technologiím a novým obchodním 

modelům, kde volný pohyb dat je zásadním předpokladem pro úspěšné podnikání. Ačkoli objem 

elektronických transakcí rychle narůstá, na globální úrovni zatím neexistují pravidla pro elektronický 

obchod. To se však má brzy změnit. 

Dne 6. března byla v rámci Světové obchodní organizace (WTO) v Ženevě odstartována vyjednávání o 

pravidlech k elektronickému obchodu v návaznosti na společné prohlášení skupiny členů WTO během 

letošní konference v Davosu. Cílem je ve vícestranném formátu vytvořit společná pravidla, která by se 

po připojení dostatečného počtu států stala součástí závazných pravidel WTO. Česká republika má zájem 

na vyjednání ambiciózních pravidel pro elektronický obchod, která budou mimo jiné zahrnovat také 

princip volného pohybu dat. Jedná se totiž právě o volný pohyb dat, na kterém elektronický obchod 

v dnešním světě silně závisí. Česká republika považuje proto za zásadní a aktivně prosazuje, aby EU 

v rámci vyjednávání o globálních pravidlech k elektronickému obchodu hrála vedoucí a konstruktivní 

roli. 

  

Pokračování projektu Visegradské skupiny a Státu Izrael na podporu inovací a start-upů 

V červnu 2018 bylo v Jeruzalémě podepsáno Memorandum o porozumění o spolupráci na společném 

výcvikovém programu v oblasti inovací, na jehož základě vznikl pilotní projekt „V4 Innovators in Israel“ 

na podporu inovací a start-upů. Projekt financovaný z prostředků Mezinárodního Visegradského fondu 

(IVF). Projekt se realizoval ve dnech 3. – 19. prosince 2018 v Izraeli (Haifa, Tel Aviv a Jeruzalém). Každá 

ze zemí V4 do programu vyslala 7 svých zástupců, celkem se tedy kurzu zúčastnilo 28 delegátů z ČR, 

Polska, Slovenska a Maďarska. ČR úspěšně reprezentovali zástupci 5 start-upů (Mebster, Edhance, 

Foodgroot, Dustee Technologies a Cryptelo) a 2 podnikatelských inkubátorů – libereckého Lipo-ink 

a podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO Ostrava. Realizaci programu v Izraeli zajišťovala izraelská 

rozvojová agentura MASHAV ve spolupráci s izraelským MZV. Na české straně bylo do přípravy projektu 

aktivně zapojeno Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, MZV ČR, agentura CzechInvest a Zastupitelský 

úřad ČR v Tel Avivu. V této souvislosti proběhla dne 7. března 2019 v Bratislavě setkání expertní skupiny 

ze zemí V4 koordinující pilotní projekt se Státem Izrael na podporu inovací a start-upy. S ohledem na 

všeobecnou spokojenost s výsledky pilotního projektu bylo dohodnuto, že projekt bude v aktualizované 

podobě pokračovat, a to výhledově během nadcházejícího předsednictví ČR ve V4 v období 2019/2020. 

  

Paní ministryně diskutovala s rakouskou obchodní komunitou v ČR 

Dne 7. března 2019 se ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková zúčastnila Fóra pro rakouské 

investory – zástupce poboček rakouských společností v ČR (Austrian Business Circle). Při této příležitosti 

přednesla paní ministryně úvodní příspěvek na téma „Hospodářská politika a priority v hospodářské 

oblasti pro rok 2019“. Po tomto projevu měli zástupci přítomných firem příležitost klást paní ministryni 

otázky k tématům, která jsou pro ně důležitá při jejich působení na českém trhu. Této možnosti plně 

využili. Rakouská strana hodnotí akci, jíž se zúčastnilo kolem 100 zástupců firem, jako velmi zdařilou. 

  

Fórum k Regionálnímu programu OECD pro jihovýchodní Asii (SEARP) a 5. zasedání Řídícího výboru 

SEARP 

Ve dnech 11. a 12. března t. r. se v Paříži uskutečnilo Fórum Regionálního programu OECD pro 

jihovýchodní Asii (SEARP) a 5. zasedání Řídícího výboru Programu. SEARP má podpořit domácí reformy 
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v zemích uskupení ASEAN, pomáhat jejich integraci a zapojit jihoasijské země do využívání nástrojů 

OECD. Fórum a zasedání se koná jedenkrát ročně. 

Program SEARP byl aktivován v roce 2014 z iniciativy generálního tajemníka OECD A. Guríi a premiéra 

Japonska Shinzo Abe. Hlavními cíli programu jsou podpora domácích reforem v zemích jihovýchodní 

Asie, podpora regionální integrace a zapojení zemí jihovýchodní Asie do nástrojů OECD. K výměně 

zkušeností a k definování dalšího směřování programu je každoročně organizováno Fórum a zasedání 

Řídícího výboru. Na akci jsou přítomni představitelé zemí ASEAN a členských zemí OECD. Fórum je 

politicky orientováno a účastní se ho zpravidla ministři a jejich náměstci, Řídící výbor zasedá na nižší 

úrovni a zabývá se konkrétními kroky k naplňování programu. 

V letošním roce se Fórum i zasedání Řídícího výboru konalo poprvé v Evropě v Kongresovém centru 

OECD v Paříži. Všechna předchozí jednání probíhala v asijských zemích, např. v Japonsku, Vietnamu či 

v Thajsku. Pařížské Fórum bylo zaměřeno na konektivitu, kterou delegáti označili za klíčový pilíř 

ekonomického růstu jihoasijských zemí. Zabývalo se třemi směry konektivity, a to propojením v rámci 

uskupení ASEAN, sub regionálním propojením uvnitř uskupení ASEAN a meziregionálním propojením 

s dalšími iniciativami vně ASEAN. Jednání se dotkla konektivity institucionální, kterou vystupující označili 

za základní, konektivity fyzické i konektivity mezilidské. Auditorium se shodlo na tom, že pokud existuje 

dobré propojení mezi institucemi (např. omezení administrativních překážek při přeshraničním styku), 

je daleko snazší prosazovat mezilidskou i fyzickou konektivitu. 

K realizaci programu SEARP přispívá kromě samotného OECD řada dalších institucí, např. EU, UNESCAP, 

ale i některé země, především z oblasti Tichomoří, v rámci svých interních politik. Pro ČR jsou státy 

uskupení ASEAN významným obchodním partnerem s obratem zhruba 150 mld. Kč ročně. Spolupráce je 

podložena dosaženými úspěchy z minulých let při výstavbě průmyslových projektů, jako jsou elektrárny, 

metalurgické či strojírenské závody, rafinerie, chemické závody nebo pivovary. V současnosti do těchto 

destinací vyvážíme výrobky automobilového průmyslu, textilní a kožedělné stroje, elektronická zařízení 

či čerpadla. Na dalším zapojení zemí ASEAN do světového obchodu máme proto zájem a společně 

s dalšími zeměmi EU výše popsané aktivity OECD plně podporujeme. 

  

Kulatý stůl s ministryní průmyslu a obchodu a představiteli Česko-izraelské smíšené obchodní komory 

(ČISOK) 

Dne 12. března 2019 byl uspořádán diskuzní večer s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou 

a představiteli Česko-izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK). Hlavními tématy v rámci kulatého 

stolu bylo vyhodnocení ekonomických výsledků návštěvy ministryně Novákové v rámci oficiální cesty 

prezidenta republiky Miloše Zemana ve Státu Izrael, která se konala ve dnech 25. – 28. listopadu 2018, 

Ministryně Nováková zaštiťovala podnikatelskou misi českých firem čítajíc více než šedesát českých 

podniků a vybraných akademických institucí. Ministryně Nováková během debaty s ČISOK zdůraznila, že 

Stát Izrael patří k nejdůležitějším obchodním partnerům ČR mimo Evropu, o čemž svědčí skutečnost, že 

vzájemný obchod dlouhodobě dynamicky roste a již přesahuje hranici jedné miliardy amerických dolarů. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR si klade za cíl pokračovat v intenzivní podpoře vztahů mezi českými 

a izraelskými firmami, aby hospodářská relace mezi ČR a Státem Izrael dosáhla nových, dosud 

nepřekonaných hodnot. 

  

https://www.cisok.cz/
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Rozšiřování obchodní a hospodářské spolupráce mezi Českou republikou a Libanonem 

Česká republika má zájem o rozšiřování obchodních vztahů s perspektivními státy na Blízkém východě, 

mezi které patří i Libanon. Přesto, že se tato země dlouhodobě potýká s hospodářskými dopady 

uprchlické krize v regionu, je Libanon tradiční obchodní křižovatkou, kde se mohou úspěšně uplatnit 

české průmyslové výrobky, technologie a know-how. V této souvislosti navštíví na konci března tohoto 

roku libanonský ministr zahraničních věcí a emigrantů Gebral Bassil ČR a bude jednat mj. s ministryní 

průmyslu a obchodu Martou Novákovou o možnostech posílení bilaterální ekonomické relace. 

O přípravě této cesty diskutoval dne 12. března 2019 ředitel Odboru zahraničně-ekonomických politik II. 

MPO JUDr. Richard Hlavatý s velvyslankyní Libanonské republiky Rola Hamdan. 

  

 

Kulatý stůl „Aktuální možnosti podpory Týmu Česko v Latinské Americe“ 

Dne 12. března 2019 se na půdě MPO uskutečnil kulatý stůl „Aktuální možnosti podpory Týmu Česko 

v Latinské Americe (kulatý stůl se zaměřením na změny možností exportního financování)“. Jeho cílem 

bylo přiblížit Tým Česko a možnosti jeho asistence firmám při rozvíjení jejich obchodních případů 

v teritoriu Latinské Ameriky, a to s důrazem na financování projektů, aktuální nástroje a novinky. Kulatý 

stůl se uskutečnil ve spolupráci s Týmem Česko a Smíšenou obchodní komorou Česko-tichomořská 

aliance (ČESTA). Více informací naleznete na webu MPO. 

  

Setkání ředitele Odboru zahraničně ekonomických politik I s vicepremiérem Republiky Karélie 

Dmitrijem Rodionovem 

Setkání se konalo dne 13. března 2019 na žádost ruské strany. Pan Rodionov představil charakteristiky 

tohoto regionu (rybolov, lázeňství, těžba nerostů, lesní hospodářství). Ředitel Pospíšil informoval 

o charakteristikách ČR a jejích hlavních exportních komoditách. Byly konstatovány možnosti spolupráce, 

a to zejména na meziregionální úrovni a na úrovni podnikatelských reprezentací. Z české strany zazněla 

pozvání na veletrh WOOD TEC a zejména na Mezinárodní strojírenský veletrh 2019. 

  

 

 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/moznosti-podpory-ceskych-firem-na-latinskoamerickych-trzich-s-durazem-na-exportni-financovani-predstavil-kulaty-stul-tykajici-se-tymu-cesko--244375/?fbclid=IwAR3i4L8FVbXloj2HFEJJA6CEEtWjWy7n6X1A1HTnvb1_gHLBCirRIJQYMAU
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Česká republika přivítá delegaci z Arménie a Moldavska 

V týdnu od 18. března 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR, Velvyslanectvím v Jerevanu a Velvyslanectvím v Kišiněvě pořádá v rámci studijní 

incomingovou misi zabývající se oblastí hromadné dopravy. Delegace je složena ze zástupců magistrátů 

Jerevanu i Kišiněva a reprezentantů dopravních podniků. Program byl zahájen setkáním členů delegace 

se zástupci Dopravního podniku hlavního města Prahy a společnostmi ARRIVA TRANSPORT, kde byly 

mimo jiné diskutovány možnosti řízení dopravy a životnost prostředků hromadné dopravy. Následně 

delegace zamíří do plzeňské ŠKODA ELECTRIC, do Dopravního podniku města Hradce Králové 

a společnosti IVECO ve Vysokém Mýtě, kde budou hlavním tématem autobusy na spalovací pohon 

a elektrické autobusy. Po návštěvě regionů se delegace navrátí zpět do Prahy a setká se zástupci EGAP 

a Magistrátu hl. města Prahy. Oficiální program bude ukončen ve čtvrtek 21. března 2019 přijetím 

delegace zástupci MPO ČR. 

  

Náměstek Vladimír Bärtl v Rize 

Cílem jeho pracovní cesty do Lotyšska ve dnech 18. – 19. března 2019 byly konzultace s představiteli 

partnerského resortu (Ministerstva hospodářství) a Ministerstva zahraničních věcí po ustavení nové 

lotyšské vlády. Kromě projednání aktuální unijní problematiky pan náměstek tlumočil lotyšské straně 

podporu českým firmám při účasti na veřejných zakázkách v Lotyšsku. Návštěva byla kombinovaná 

s podnikatelskou misí prezidenta Hospodářské komory ČR, kterého doprovodilo několik významných 

firem s exportními zájmy v teritoriu. 
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Česká republika na těžebním veletrhu v Torontu 

Agentura CzechTrade ve spolupráci s MPO a Generálním konzulátem ČR v Torontu prezentovala 

expertízu ČR v oblasti těžby nerostných surovin na veletrhu PDAC (Prospectors & Developers Association 

of Canada), který se konal 3. – 6. března v Torontu. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupracuje 

dlouhodobě s Evropskou komisí v oblasti nerostných surovin, díky čemuž bylo umožněno prezentovat 

Českou republiku na stánku Evropské unie. Prezentováno bylo několik firem, na místě se zúčastnil 

vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Kanadě Jaroslav Jelínek. 

  

  

 
  

Exportní konference o Latinské Americe v Plzni 

Dne 12. února se v Plzni uskutečnila exportní konference LATINSKÁ AMERIKA – slibné trhy pro české 

exportéry a aktuální příležitosti. V rámci akce se posluchači seznámili s možnostmi institucionální 

podpory, příležitostmi, specifiky i novinkami z latinskoamerických trhů. Hlavní část prezentací zastali 

ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade v regionu, které doplnily zástupkyně MPO a regionální 

kanceláře CzechInvest. Všechny informace a přednesené prezentace naleznete na stránkách agentury 

CzechTrade. 

  

 

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/latinska-amerika-_-slibne-trhy-pro-ceske-exportery-a-aktualni-prilezitosti
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/latinska-amerika-_-slibne-trhy-pro-ceske-exportery-a-aktualni-prilezitosti
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Firmy by si měly dát pozor na podezřelé nabídky ze zahraničí 

Obezřetnost při jednání s novým zahraničním partnerem je vždy na místě. Může se totiž stát, že z firmy, 

která zpočátku vypadá důvěryhodně, nabízí lákavé platební a dodací podmínky nebo nízkou provizi, se 

nakonec vyklube podvodník. 

Několik takových případů pomáhalo řešit Klientské centrum pro export. Podezřelé firmy se čas od času 

objeví z Číny, zemí Blízkého Východu a z některých afrických zemí. Redakce portálu BusinessInfo.cz 

zpracovala návodný článek, jak takovou podvodnou nabídku ze zahraničí poznat, čeho se vyvarovat, co 

si předem zjistit. Přidala i užitečné rady a kontakty, kam se čeští exportéři mohou obrátit. 

  

39 německých firem loví v Česku nové dodavatele 

V polovině května se v Plzni opět setká stovka českých výrobců s nákupčími německých firem, kteří do 

Česka pravidelně přijíždějí hledat nové dodavatele. Sourcing Day Tschechien je vůbec největší 

tuzemskou akcí svého druhu. Potkávají se zde němečtí nákupčí s předem vybranými českými firmami. 

Organizátorem je již devátým rokem agentura CzechTrade ve spolupráci se Spolkovým svazem nákupu, 

materiálového hospodářství a logistiky (BME). 

„Letos registrujeme ze strany německých nákupčí rekordní zájem o naše firmy. Ačkoliv německé 

ekonomika neroste takovým tempem jako v předchozích letech, spolková vláda stále počítá se solidním 

růstem okolo 1 % HDP a zatím nesledujeme výraznější propad poptávky u německých odběratelů,“ 

komentuje aktuální situaci největší evropské ekonomiky ředitel zastoupení CzechTrade v Düsseldorfu 

Adam Jareš. 

Německé firmy poptávají dodavatele zejména v kovozpracujícím, plastikářském a elektrotechnickém 

průmyslu. Jsou mezi nimi například známý výrobce spotřební audiotechniky Sennheiser, jeden 

z největších výrobců stavebních strojů na světě Liebherr nebo významný výrobce pekařských pecí MIWE. 

  

 
  

„Principem Sourcing Days je, že do Česka přivezeme nákupčí, kteří stojí o spolupráci s našimi firmami. 

Dodavatele si předem pečlivě vybírají přímo nákupčí na základě profilů, což zvyšuje pravděpodobnost 

úspěchu,“ popisuje formát akce generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal a dodává „Firmy 

nám potvrzují, že díky Sourcing Days v minulosti uzavřely kontrakty v řádech milionů euro.“ Jeho slova 

potvrzuje i obchodní ředitel strojírenské firmy ŠKODA TVC Jiří Markvart: „Na jedno místo se sjedou 

partneři, kteří chtějí něco konkrétního. Ostatními druhy akvizic, prostřednictvím internetu nebo veletrhů, 

oslovujete vždy určitý okruh potenciálních zákazníků a nevíte, jestli mají zájem, nebo ne.“ 

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ceske-exportery-ohrozuji-zahranicni-podvodnici-a-jejich-lakave-nabidky-119344.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ceske-exportery-ohrozuji-zahranicni-podvodnici-a-jejich-lakave-nabidky-119344.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality
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Firmy se mohou hlásit do 22. března. Konkrétní seznam poptávek a přihláška jsou na webu agentury 

CzechTrade. 

  

Magazín Export a podnikání přibližuje atraktivní trhy východní Evropy a jižního Kavkazu 

Tento týden vyšlo přílohou Eura a Profitu již druhé číslo magazínu Export a podnikání. Hlavní téma je 

věnované Východnímu partnerství, tedy šesti zemím východní Evropy a Kavkazu, které před deseti lety 

uzavřely s Evropskou unií dohodu v rámci evropské politiky sousedství. V magazínu najdete rozhovor s 

náměstkem ministryně průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem, který mimo jiné prozradil, že pro české 

exportéry jsou obchodní smlouvy, které nedávno uzavřela Evropská unie s dalšími zeměmi, velkým 

přínosem. Na dalších stránkách najdete portrét kolínské firmy Fastra, která se od prodeje plynárenských 

produktů německé firmy vypracovala až na špičku oboru díky svému inovativnímu přístupu. Dále ředitelé 

zahraničních kanceláří CzechTrade v Baku a Kyjevě představují, jak uspět v Ázerbájdžánu a na Ukrajině a 

specialisté z Ministerstva průmyslu a obchodu sepsali článek o tématu, který hýbe Evropou – brexitu. 

Všechny zajímavé informace a kalendář akcí najdete kromě tištěné verze také na webu magazínu Euro. 

#TýmČesko 

  

Zveme Vás 

  

Další seminář  „Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků“ se uskuteční již 25. března 

v Ostravě 

Ministerstvo průmyslu a obchodu pokračuje v sérii seminářů o podnikání na vnitřním trhu EU pro malé 

a střední podnikatele. 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. První seminář úspěšně proběhl dne 15. ledna v Praze a zúčastnilo 

se ho kolem 100 účastníků z řad podnikatelů i zástupců veřejné správy. Odkaz na záznam semináře je 

zde. Nejbližší seminář proběhne již 25. března v Ostravě, program a registrační formulář naleznete na 

webu MPO. Pokud nestihnete seminář v Ostravě, můžete se zúčastnit semináře v Českých Budějovicích, 

který se bude konat 30. května, nebo v Brně dne 3. října. Těšíme se na vaši účast. 

  

1. zasedání Česko-filipínského smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci v Praze 

Ve dnech 28. a 29. března 2019 se v Praze uskuteční 1. zasedání Česko-filipínského smíšeného výboru 

pro hospodářskou spolupráci. Českou delegaci na jednáních povede náměstek ministra Vladimír Bärtl, 

v čele filipínské delegace bude náměstek ministra obchodu a průmyslu pan Ceferino S. Rodolfo. 

Současně budou probíhat setkání českých a filipínských podnikatelů v rámci B2B jednání organizovaného 

Svazem průmyslu a dopravy. Jedná se o první zasedání, kde si obě strany vymění náměty a požadavky 

na další směrování vzájemného rozvoje bilaterálních vztahů a projednají současné oblasti zájmu s vizí 

jejich dalšího rozvoje. 

  

Seminář o odpovědném chování podniků a jejich dodavatelských řetězců 

V rámci Exportních večerů organizovaných Vysokou školou ekonomickou v Praze se dne 2. dubna 2019 

bude konat přednáška o odpovědném chování podniků, vedená zástupcem Národního kontaktního 

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/setkani-ceskych-vyrobcu-s-nakupcimi-nemeckych-firem-sourcing-day-tschechien-2019
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/setkani-ceskych-vyrobcu-s-nakupcimi-nemeckych-firem-sourcing-day-tschechien-2019
https://www.euro.cz/byznys/export-a-podnikani/
https://twitter.com/hashtag/T%C3%BDm%C4%8Cesko?src=hash
https://livestream.com/accounts/17590784/events/8518119/videos/185844039
https://www.mpo.cz/udalost290.html
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místa pro Směrnici OECD, které je umístěno na odboru evropského a mezinárodního práva Ministerstva 

průmyslu a obchodu. 

Přednáška se uskuteční v rámci série přednášek a seminářů Národního kontaktního místa s cílem 

seznámit odbornou a akademickou veřejnost s obsahem odpovědného chování podniků, jak toto 

chování může přispět k lepšímu postavení podniku na trhu a jaká je úloha  vlád, nadnárodních podniků 

a jejich dodavatelských řetězců při předcházení a zabránění či odstranění negativních vlivů, které může 

mít činnost podniku nebo jeho dodavatelského řetězce na pracovní práva zaměstnanců, ochranu 

životního prostředí, na ochranu zájmů spotřebitele apod. Bude se hovořit mj. o tom, jak lze odpovědné 

chování implementovat do strategie a každodenního chodu podniku,  ale také, jak předcházet 

případným sporům, které mohou vzniknout jako důsledek stížnosti podané např. občanskou společností 

na podnik ke zmíněnému Národnímu kontaktnímu místu. Téma bude dáno do širšího kontextu  s dalšími 

mezinárodními programy a iniciativami směřujícími na business a lidská práva. 

  

Paní ministryně v delegaci prezidenta Zemana při jeho oficiální návštěvě Rakouska 

Návštěva proběhne ve dnech 2. – 4. dubna 2019, přičemž paní ministryně bude doprovázet prezidenta 

po první dva dny. Součástí návštěvy je podnikatelské mise organizovaná Hospodářskou komorou ČR. 

V jejím rámci se ve středu 3. dubna 2019 uskuteční Česko-rakouské podnikatelské fórum, kde paní 

ministryně vystoupí společně s ministrem dopravy v panelu věnovanému digitalizaci, průmyslu 4.0 

a infrastruktuře. Na fóru rovněž vystoupí ředitel odboru ekonomických analýz Ing. Martin Hronza ke 

stavu a očekávanému vývoji české ekonomiky. Součástí podnikatelského fóra bude networking mezi 

českými a rakouskými firmami. Již nyní projevilo zájem o setkání s rakouskými potenciálními partnery 24 

českých subjektů. 

  

Aktivity MPO v Severní Makedonii a v Srbsku – podnikatelská mise ministryně průmyslu ČR 

Akce se uskuteční ve dnech 2. – 4. dubna 2019. První část proběhne v Severní Makedonii 2. – 3. dubna. 

Jedná o zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci, projekt prezentace českých firem z 

oblasti vodního a odpadového hospodářství a B2B setkání (networking) českých a makedonských firem. 

Českou delegaci v Severní Makedonii povede náměstek Eduard Muřický. Druhá část akce proběhne 

v Srbsku ve čtvrtek 4. dubna. Zde jsou hlavními body podnikatelské fórum v Bělehradě, jednání paní 

ministryně se třemi resortními partnery a její vystoupení na Summitu ministrů telekomunikací západního 

Balkánu. Paní ministryně se k delegaci připojí v Bělehradě. O podnikatelskou misi, organizovanou Svazem 

průmyslu ČR, dosud projevilo zájem přibližně 25 českých podnikatelských subjektů, což svědčí o 

atraktivitě tohoto trhu pro český export. 

  

Den vědy a inovací Mexiko-ČR 

MPO srdečně zve na Den vědy a inovací Mexiko-ČR, který se uskuteční 3. dubna ve spolupráci 

s velvyslanectvím Mexika v Praze a „red de talentos“ – uskupením mexických výzkumníků a zástupců 

kvalifikované pracovní síly působící v ČR. Seminář je zaměřený na česko-mexické vztahy v oblasti inovací 

a vědy a na příležitosti k další bilaterální spolupráci v technologických tématech. Více vč. pozvánky už 

nyní naleznete na stránkách MPO. 

  

Česko-slovenské podnikatelské fórum 

Také vztahy k našemu východnímu sousedovi jsou v centru pozornosti firemní sféry. Svědčí o tom 

podnikatelské fórum, které se uskuteční v Žilině v úterý 8. dubna 2019. Formou B2B individuálních 

https://www.mpo.cz/udalost295.html
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setkání zde budou projednávat české a slovenské firmy možnosti budoucí nebo rozšíření stávající 

spolupráce v odvětvích strojírenství, elektrotechniky, energetiky a ekologie. Akci organizuje Slovenská 

obchodní a průmyslová komora v Žilině a ZÚ Bratislava ve spolupráci s krajskými hospodářskými 

komorami Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje, Olomouckého kraje a Regionální hospodářskou 

komorou Brno. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se spolupodílí na financování akce formou projektu 

ekonomické diplomacie. 

  

Pracovní cesta ministryně M. Novákové do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu v doprovodu podnikatelské 

mise  

Ministryně Marta Nováková uskuteční ve dnech 8. – 12. dubna 2019 pracovní návštěvu Uzbekistánu 

a  Kyrgyzstánu v čele delegace složené z expertů MPO ČR a v doprovodu podnikatelské mise pořádané 

Svazem průmyslu a dopravy ČR a Komorou pro hospodářské styky se SNS. V rámci doprovodného 

programu této návštěvy se uskuteční podnikatelská fóra v Taškentu (česko-uzbecké dne 9. 4. 2019) 

a Biškeku (česko-kyrgyzské dne 11. 4. 2019) spojená s B2B a B2G jednáními. Během svého pobytu se 

ministryně setká se svými resortními partnery a bude přijata i vysokými činiteli obou zemí. Na pořadu 

jednání budou otázky bilaterální obchodně ekonomické spolupráce v oblasti energetiky, průmyslu, 

investic, inovací atd. V Kyrgyzstánu bude podepsána Dohoda o spolupráci mezi MPO ČR a Ministerstvem 

hospodářství Kyrgyzstánu a proběhne ustavující zasedání Společné pracovní skupiny pro koordinaci 

obchodně ekonomické spolupráce. 

  

Česká republika bude prezentována na klíčovém leteckém veletrhu v Kanadě 

V kanadském Montrealu proběhne mezi 16. a 18. dubnem veletrh Aéromart Montréal, který je jednou 

ze zásadních akcí v tomto sektoru. Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s ambasádou ČR v Ottawě, 

ministerstvem dopravy, agenturou CzechInvest a Technologickou agenturou ČR také k 15. dubnu 2019 

připravuje podnikatelskou misi do Kanady, včetně účasti českých společností na společném stánku, s 

možností networkingu s partnery a doprovodným programem. Významnou částí programu bude rovněž 

průmyslový den vesmírných technologii a společný seminář TAČR a quebeckého konsorcia CRIAQ o 

možné bilaterální spolupráci v programu DELTA 2. Českou delegaci povede náměstek ministryně 

průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Bärtl. Více informací naleznete zde. 

  

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. 

  

 

https://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/kalendar-akci/letecka-a-technologicka-mise-aeromart-montreal-281127.html
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Pozvání na 4. zasedání Česko-tuniské smíšené komise pro hospodářskou spolupráci 

Dne 17. dubna 2019 se v Tunisu uskuteční 4. zasedání Česko-tuniské smíšené komise pro hospodářskou 

spolupráci, které za českou stranu povede náměstek ministryně průmyslu a obchodu, pan Ing. Marian 

Piecha Ph.D. LLM. Cílem akce bude především podpořit dlouhodobé aktivity českých firem na tuniském 

trhu, zejména v oblastech automobilového průmyslu, vodohospodářství, zemědělství, energetiky 

a obranného průmyslu. Tunisko je pro ČR pátým nejdůležitějším exportním trhem ČR a druhým 

nejvýznamnějším dovozním partnerem na africkém kontinentu. Jen v roce 2018 dosáhl obrat 

vzájemného obchodu hodnoty 8,5 miliardy Kč. V rámci návštěvy náměstka ministryně Piechy proběhne 

také kulatý stůl s představiteli českých a tuniských firem a asociací. 

  

11. zasedání česko-běloruské Mezivládní komise 

Ve dnech 17. – 18. dubna 2019 se v Praze skuteční 11. zasedání česko-běloruské Mezivládní komise pro 

hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (MVK). Českou část povede náměstek 

ministryně průmyslu a obchodu Eduard Muřický, běloruskou delegaci povede náměstek ministra 

zahraničních věcí Jevgenij Šestakov. Zasedání pracovních skupin, jednání v úzkém formátu i plenární 

zasedání se uskuteční v prostorách MPO ČR. Česko-běloruská MVK plynule naváže na ekonomickou 

konferenci Východního partnerství (viz příspěvek „Deset let Východního partnerství“). 

 
  

  

Archiv předchozích vydání Zpravodaje na BusinessInfo.cz 

  

Chci reagovat | Chci odhlásit | Chci přidat na mailing list 

  
©2019 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

