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Vážení čtenáři, 

jedno z výročí, které si v letošním roce připomínáme, se týká Východního partnerství. Je tomu již 10 let, 

kdy – v průběhu předsednictví ČR v Radě EU – byla tato iniciativa podepsána. Týká se šesti zemí 

v postsovětském prostoru, konkrétně Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. 

Za těch deset let prošli všichni členové Východního partnerství bouřlivým vývojem, ale jedna věc se 

nezměnila: jsou to naši obchodní partneři, kteří znají české výrobky, hledají česká řešení a nabízejí se 

jako cílové destinace rovněž pro české investice. 

V loňském roce jsme uspořádali konferenci s ministrem průmyslu a obchodu, velvyslanci všech 

dotčených zemí a zástupci vládního i podnikatelského sektoru. Nebyli jsme si jisti, zda naši odbornou 

veřejnost zaujme téma ekonomické dimenze Východního partnerství a jeho unijní aspekty. Zájem nás 

příjemně překvapil, a tak jsme se rozhodli v roce desátého výročí podpisu akci zopakovat, ale 

s výraznějším domácím zastoupením i mezinárodním přesahem. 

Konference „10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a obchodní příležitosti“ se konala 

dne 16. dubna 2019. Následující den jsme spolu s HK ČR zorganizovali sérii individuálních exportních 

konferencí, tedy akci již zcela zaměřenou na obchod. V úvodním panelu prvního dne vystoupil předseda 

vlády ČR, zástupci Evropské komise, ministryně průmyslu a obchodu i představitelé jednotlivých 

partnerských zemí, většinou na úrovni náměstků ministra. 

Tato úroveň je pro naši spolupráci důležitá, protože ve většině těchto zemí je to zároveň spolupředseda 

mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci. Tyto komise představují základní platformu pro 

obchodně-ekonomický dialog nejenom se zeměmi Východního partnerství, protože umožňují nejen 

výměnu informací, ale především diskusi o skutečných problémech ve vzájemném obchodu, včetně 

snahy o jejich řešení. 

O Východním partnerství, ale i o mnoha dalších aktivitách MPO i našich partnerů se dočtete v květnovém 

Zpravodaji. Věřím, že pro Vás bude aktuální vydání zajímavé. 

 
Martin Pospíšil 

Ředitel odboru zahraničně ekonomických politik I 

 
 

 



 

 

Událo se (nejen) na MPO 

 
Kulatý stůl k problematice Průmyslu 4.0 na Hannover Messe 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo obchodu USA (Department of Commerce) 

uspořádaly 1. dubna na veletrhu Hannover Messe společně s agenturou CzechInvest a agenturou 

SelectUSA kulatý stůl o spolupráci v oblasti Průmyslu 4.0 mezi Českou republikou a Spojenými státy. 

Uzavřené jednání zahájil Ian Steff, vykonávající funkci na úrovni náměstka ministra obchodu pro globální 

trhy, zároveň je generálním ředitelem americké a zahraniční obchodní služby. Jednání se zúčastnily české 

společnosti Neuron Soundware, COMTES FHT a JHV Solutions. Americká strana zajistila přítomnost 

zástupců Rockwell Automation a Microsoft. Kulatý stůl byl jedním z elementů dlouhodobé spolupráce s 

USA, kterou MPO rozvíjí v rámci obchodně-ekonomického dialogu. 

 

 
 

Exportní večer k odpovědnému podnikatelskému chování na Vysoké škole ekonomické 

Dne 2. dubna se v rámci Exportních večerů na fakultě mezinárodních vztahů VŠE uskutečnila přednáška 

o Odpovědném chování podniků a jejich dodavatelských řetězců. JUDr. Alex Ivančo Ph.D a Mgr. Ludmila 

Hyklová ze Sekretariátu Národního kontaktního místa pro Směrnici OECD pro nadnárodní podniky (NKM) 

představili studentům koncept dobrovolného naplňování cílů této Směrnice OECD a význam jejího 

schválení a závaznosti pro stát. Studenti byli seznámeni s doporučeními, jak by se podniky a jejich 

dodavatelské řetězce měly chovat, aby předcházely situacím, kdy by jejich činnost měla anebo mohla 

mít negativní vliv na společnost, tj. např. na pracovní práva, zájmy spotřebitelů či na životní prostředí, a 

naopak, aby potlačovala korupci a podporovala rozvoj vědy a technologií a transparentnost podnikání 

tam, kde je to možné. Téma bylo dáno do kontextu s dalšími iniciativami v této oblasti jako např. s 

Obecnými principy OSN pro byznys a lidská práva či s Tripartitní deklarací Mezinárodní organizace práce, 

a s vývojem tohoto tématu od 70. let minulého století. Na závěr byla představena také úloha a činnost 

NKM, včetně procesu podávání stížností pro porušení Směrnice OECD. 

 

Seminář Den vědy a inovací Mexiko-ČR ukázal potenciál česko-mexické spolupráce v inovativních 

oborech 

Cílem celé akce bylo zviditelnit existující odborné přesahy a realizované projekty, včetně VaV projektů, 

mobility mexických a českých odborníků či potenciálu pro české firmy prorazit na mexickém trhu 

v inovačních tématech. S ohledem na orientaci obou ekonomik je přirozené, že země by se mohly stát 



 

 

partnery v oborech, jako jsou ICT, a to včetně umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, smart cities 

či průmyslu 4.0, pokročilých materiálech nebo tzv. life sciences. Seminář si proto kladl za cíl odstartovat 

dlouhodobou spolupráci v high-tech oborech a bude následován dalšími akcemi na jejich podporu. Akce 

organizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s velvyslanectvím Mexika v Praze a 

„Red Global Mexico“ – uskupením mexických výzkumníků a zástupců kvalifikované pracovní síly působící 

v ČR, se uskutečnila dne 3. dubna na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu a zúčastnilo se jí na 80 

zástupců z řad vědeckovýzkumných institucí, univerzit a firem. Další informace i jednotlivé přednášky 

naleznete na našem webu. 

 

Podnikatelská mise do Střední Asie 

Ve dnech 8. – 9. dubna jsme realizovali podnikatelskou misi v Uzbekistánu a Kyrgyzstánu s delegací 

čítající na třicet zástupců českých exportních firem. Podnikatelskou misi a s ní související doprovodný 

program zajištoval Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Komorou pro hospodářské styky se SNS. 

Během návštěvy proběhla v Taškentu jednání s uzbeckými resortními partnery a také česko-uzbecké 

podnikatelské fórum, které přineslo mnoho nadějných impulzů pro další rozvoj a spolupráci mezi 

českými a uzbeckými podniky. 

Vrcholem návštěvy v Kyrgyzstánu byl podpis dvou bilaterálních smluvních dokumentů na zahájení 

Česko-kyrgyzského podnikatelského fóra dne 9. dubna 2019. Jednalo se o mezivládní Smlouvu 

o zamezení dvojímu zdanění a Dohodu o spolupráci mezi MPO ČR a Ministerstvem hospodářství 

Kyrgyzské republiky. Velkému zájmu ze strany místních podnikatelských struktur se těšilo i byznys fórum, 

kterého se zúčastnilo na 40 českých a 250 kyrgyzských účastníků. V průběhu této návštěvy proběhlo též 

1. zasedání Společné pracovní skupiny pro koordinaci bilaterální obchodně ekonomické spolupráce mezi 

ČR a Kyrgyzstánem zřízené podepsanou meziresortní dohodou. 

 

Seminář o odpovědném chování podniků a využívání doporučení OECD 

Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky ve spolupráci se 

Svazem průmyslu a obchodu ČR uspořádalo v pátek 12. dubna 2019 Seminář o odpovědném chování 

podniků a využívání doporučení OECD za tímto cílem. Semináře se zúčastnily společnosti působící na 

českém trhu a mající své dodavatele či odběratele popř. koncové zákazníky také v zahraničí, jako např. 

ČEZ, Vodafone, E.ON, Škoda Auto. Během semináře se ukázala míra pozornosti, kterou tyto společnosti 

věnují odpovědnému podnikatelskému chování, jak na úrovni vedení společností, tak při každodenních 

aktivitách a obchodních rozhodnutích směrem k jejich dodavatelským řetězcům. 

Zástupci Národního kontaktního místa (NKM) představili doporučení a praktické návody OECD v této 

oblasti, a vysvětlili, jak tyto nástroje mohou být využívány přímo společnostmi při vypracovávání jejich 

podnikatelských strategií nebo při hodnocení rizik, která jejich činnost může mít například na lidská 

práva, pracovní vztahy, na korupci, na životní prostředí či na další okruhy chráněné Směrnicí OECD. 

Účastníci z řad společností se shodli, že uplatňování principů odpovědného chování podniků s sebou 

bude stále častěji přinášet celou řadu pozitivních výsledků pro zlepšování pozice podniku na trhu, 

nicméně je potřeba, aby se takto podnikatelsky odpovědně chovala většina subjektů na trhu, aby zůstaly 

zachovány rovné podmínky soutěže tam, kde je toto odpovědné chování spojeno s významnými náklady. 

V závěru byla představena úloha Národního kontaktního místa a procedura při projednávání stížností, 

které mohou být před NKM vzneseny zástupci občanské společnosti či jiných zainteresovaných osob 

ohledně možného negativního vlivu činnosti společnosti na výše zmíněné zájmy. 

 

 

 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/cesko-mexicky-den-vedy-a-inovaci-ukazal--ze-spoluprace-s-latinskoamerickym-lidrem-na-high-tech-projektech-ma-veliky-potencial--245486/


 

 

Konference k 10 letům Východního partnerství 

Při příležitosti 10. výročí založení iniciativy Východního partnerství byla v Praze ve dnech 16. – 17. dubna 

uspořádána konference, které se zúčastnily delegace všech šesti zemí Východního partnerství na vysoké 

úrovni. Tato konference symbolicky navázala na první, zakládající summit Východního partnerství, který 

se uskutečnil právě v Praze, v rámci českého předsednictví v Radě EU. Konference se kromě zástupců 

zemí Východního partnerství zúčastnili také vysocí představitele institucí EU a České republiky, 

podnikatelských kruhů, bankovního sektoru a akademické sféry. 

V rámci prvního dne konference proběhly dvě panelové diskuze věnované ekonomickému sbližování 

států Východního partnerství s Evropskou unií. Během diskuzí panovala shoda na výrazně zvýšeném 

obratu obchodu mezi EU a zeměmi Východního partnerství, zejména těmi, které podepsaly smlouvu 

o Hluboké a komplexní zóně volného obchodu (DCFTA). 

Druhý den byl věnován dílčím exportním konferencím jednotlivých států Východního partnerství, 

v rámci kterých měli čeští podnikatelé příležitost konzultovat možnosti obchodní spolupráce se zástupci 

jednotlivých států Východního partnerství. 

Podle prvotních informací byla konference hodnocena pozitivně, a to zejména její druhý den 

s teritoriálními konferencemi. Prvního den zavítalo na konferenci více než 230 účastníků, druhý den se 

dostavilo více než 100 zástupců firem. Došlo taktéž k četným kontaktům na B2B i B2G úrovni. 

 

Mise vedená náměstkem Bärtlem navštívila Kanadu 

Delegace českých leteckých a vesmírných firem vedená náměstkem Vladimírem Bärtlem navštívila ve 

dnech 15. – 18. dubna Kanadu. Od roku 2017 se jedná již čtvrtý navazující počin v řadě misí a 

incomingových projektů na podporu spolupráce s Kanadou v oblasti letectví. Mise umožnila 

společnostem účast na veletrhu Aeromart Montréal, který je klíčovou sektorovou akcí v teritoriu, a 

jednání s přibližně 90 partnery v rámci B2B schůzek. Cesta byla zorganizována jako projekt ekonomické 

diplomacie ve spolupráci s agenturou CzechInvest, Velvyslanectvím ČR v Ottawě, Ministerstvem dopravy 

ČR, za participace Technologické agentury ČR a Generálního konzulátu v Torontu. Sektor prezentovali 

zástupci společnosti 5M, Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, MGM Compro, MODELÁRNY LIAZ, 

Moravského leteckého klastru, SSF | Space Systems Czech, TOSEDA, UAV Power Systems, Workpress 

Aviation a Technologického centra Akademie věd Mise. Během cesty proběhla řada doprovodných 

jednání v oblasti vesmírných technologií, ale také v dalších inovativních odvětvích jako je umělá 

inteligence. Česká delegace partnerům prezentovala i Inovační strategii České republiky 2019–2030. 

Významné překryvy v technologických trendech i obchodních příležitostech potvrdily, že Kanada je pro 

Česko velmi perspektivním partnerem pro spolupráci v R&D a zejména v AI se obě země nachází 

v synergické fázi budování ekosystému, který však již stojí na velmi solidních základech. 

 



 

 

   

 

11. zasedání česko-běloruské Smíšené komise 

Ve dnech 16. – 18. dubna se v Praze uskutečnilo 11. zasedání česko-běloruské Smíšené komise pro 

hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. České části komise předsedal náměstek 

ministryně průmyslu a obchodu ČR E. Muřický, běloruské části náměstek ministra zahraničních věcí 

J. Šestakov. V rámci zasedání se uskutečnila setkání expertů vybraných pracovních skupin (energetika, 

průmysl, vědeckotechnická spolupráce), proběhlo rovněž setkání zástupců garančních a pojišťovacích 

společností EGAP a Běleximgarant. Předsedové komisí projednali a zhodnotili nejdůležitější otázky 

česko-běloruské obchodně ekonomické relace a zakončili 11. zasedání slavnostním podpisem 

závěrečného protokolu. 

 

4. zasedání Česko-tuniské smíšené komise pro hospodářskou spolupráci 

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha absolvoval ve dnech 16. – 18. dubna pracovní 

návštěvu Tuniské republiky při příležitosti 4. zasedání Česko-tuniské smíšené komise pro hospodářskou 

spolupráci, které se konalo dne 17. dubna 2019 v Tunisu. Výsledkem této akce byla shoda na dalším 

zintenzivnění vzájemné hospodářské spolupráce v perspektivních oblastech vodohospodářství, 

automobilového průmyslu, energetiky, strojírenství, zemědělské techniky, sklářského průmyslu a 

turistického ruchu. Během svého pobytu v Tunisku náměstek Piecha vedl bilaterální jednání se státním 

tajemníkem Ministerstva obchodu, panem Samirem Bechouelem, se státním tajemníkem Ministerstva 

průmyslu a MSP, panem Habibem Debbabim, a se státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí, 

panem Hatemem Ferjanim, se kterými byly projednány možnosti posílení česko-tuniské ekonomické 

relace. Tunisko patří k tradičním mimoevropským odbytištím pro český export. Z hlediska celkového 

obratu obchodu se Tunisko řadí na 4. místo nejdůležitějších obchodních partnerů ČR na africkém 

kontinentu. V roce 2018 český export do této arabské země meziročně vzrostl o 4 % a dosáhl nové výše 

3,5 mld. Kč. Do ČR za stejné období putovalo tuniské zboží za 4,9 mld. Kč. Tunisko se těší stabilnímu 

podnikatelskému prostředí a jeho geografická poloha z něho dělá ekonomický most mezi Evropou a 

Afrikou. Tunisko také patří mezi oblíbené destinace českých turistů a mezi Prahou a Tunisem funguje 

přímé letecké spojení. Během minulé sezóny zavítalo do Tuniska přes 120 tisíc českých turistů. 

V letošním roce ČR a Tunisko slaví významné jubileum – šedesáté výročí ustanovení diplomatických 

styků. 

 



 

 

  

 
 

Proexportní podpora Subsaharské Africe 

Dne 26. dubna 2019 uspořádala v prostorách Petschkova paláce exportní agentura Ministerstva 

průmyslu a obchodu CzechTrade seminář pod názvem „Exportní potenciál trhů Jihoafrické republiky a 

Nigérie“, který cílil především na potenciální české zájemce z řad podnikatelů do těchto zemí. Hlavními 

body programu byly informace o možných formách podpory českých podnikatelů ze strany agentury 

CzechTrade v Jihoafrické republice a Nigérii. Své aktivity v rámci podpory exportu mělo možnost 

představit i Oddělení Afriky, Asie a Austrálie, pod které obě sledovaná teritoria spadají. 

Seminář zahájili pracovníci Oddělení Afriky, Asie a Austrálie, kteří v rámci Odboru zahraničně 

ekonomických politik II zpracovávají obchodně politickou činnost vůči oběma zemím Subsaharské Afriky. 

Kromě jiného bylo zmíněno: „Ve vztahu k Jihoafrické republice i Nigérii spolupřipravujeme pozice pro 

společnou obchodní politiku EU a spolupracujeme s ostatními odbory MPO při přípravě instrukcí, 

rámcových pozic a stanovisek pro jednání příslušných pracovních skupin Rady EU. Ekonomický potenciál 

Jihoafrické republiky i Nigérie a predikce jejich hospodářského růstu dává předpoklad pro intenzivní 

rozvoj vzájemně výhodné spolupráce, a to jak v oblasti zahraničního obchodu se zbožím a službami, tak 

i přímých investic oběma směry. Naše firmy mají možnost navázat na bohatou tradici dodávek českých 

strojů, průmyslových zařízení a vyspělých technologií, které našly v řadě afrických zemí dobré uplatnění.“ 

Exportní konzultant CzechTrade Jiří Jílek, přiblížil celkovou strategii agentury CzechTrade v souvislosti 

s jejími nabízenými službami, ředitelé zahraničních kanceláří Czech Trade v Johannesburgu a Lagosu 

seznámili přítomné s exportním potenciálem a podnikatelským prostředím v obou zemích. Petr Haramul 

z ZK CT v Johannesburgu a Ctibor Štěpán Beneš z Lagosu čerpali z vlastních bohatých zkušeností a 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/namestek-ministra-prumyslu-a-obchodu-vladimir-bartl-vedl-podnikatelskou-misi-do-paraguaye-a-argentiny--227221/


 

 

přiblížili obchodní a kulturní zvyklosti z daných teritorií. Zajímavé byly nepochybně podněty ke strategii 

vstupu na trh Jihoafrické republiky i Nigérie spojené jak s překážkami, tak velkými příležitostmi v oblasti 

podnikání. Poté proběhly individuální konzultace českých firem se zástupci zahraničních kanceláří 

agentury CzechTrade i pracovníky MPO. 

 

Česko-irácká obchodní rada 

Náměstek Vladimír Bärtl se společně se zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Úřadu vlády 

a Parlamentu České republiky zúčastnil zasedání Česko-irácké obchodní rady, které organizoval Svaz 

průmyslu a dopravy dne 26. dubna. Česko-irácká obchodní rada byla založena 16. září 2010 podpisem 

smlouvy mezi Svazem průmyslu a dopravy a Federací iráckých obchodních komor. Cílem Rady je 

zprostředkovávat členským firmám obchodní příležitosti v Iráku, zajišťovat pro ně informační a 

institucionální podporu a vytvářet příznivé podnikatelské prostředí pro rozvoj česko-iráckých vztahů. 

Náměstek Bärtl účastníky informoval, že do programu českých oficiálních účastí byl dodatečně zařazen 

veletrh International Multi Sector Trade Fair, který se uskuteční ve dnech 30. září až 3. října 2019 v Erbílu. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu má rovněž zájem uskutečnit v pořadí již třetí zasedání Smíšeného 

výboru pro hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Irákem ve druhé polovině letošního roku, 

přičemž Výbor by měl zasedat v Bagdádu. Představitelka Senátu informovala přítomné o záměru 

delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu pod vedením místopředsedy Senátu pana 

Jiřího Oberfalzera uskutečnit pracovní návštěvu Irácké republiky. Kromě veletrhu v Erbílu, jehož součástí 

by jistě byla i setkání s podnikateli, by hlavními body pracovní cesty byla jednání s iráckými zákonodárci 

a exekutivou v Bagdádu. Realizace těchto akcí by přispěla k zintenzívnění hospodářských vztahů České a 

Irácké republiky a vedla k většímu využití obnovujících se obchodních příležitostí v tomto perspektivním 

teritoriu. 

 

Nová kancelář CzechTrade v Číně a spolupráce na řadě zajímavých projektů 

Česko-čínské podnikatelské fórum, nová pobočka agentury na podporu exportu CzechTrade i setkání 

s čínským prezidentem. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková v závěru měsíce dubna 

navštívila Čínu, se čtyřmi dalšími ministry byla v delegaci prezidenta Miloše Zemana. Cesty se účastnila i 

početná podnikatelská delegace organizovaná Hospodářskou komorou. 

„Na česko-čínském podnikatelském fóru, kterého se zúčastnilo více jak 150 čínských firem, jsem 

poukázala na výrazně pasivní obchodní bilanci, kterou ČR s Čínou má. Zmínila jsem také 23 projektů, 

které mají českou i čínskou podporu a měly by prospět vzájemné obchodní výměně,“ uvedla Nováková. 

Ministryně podepsala memorandum aktualizující seznam bilaterálních projektů obou zemí. Je to 

například spolupráce při výrobě lehkých sportovních letadel, stavba logistického centra nebo nového 

zákaznického centra v Číně. 

Dále jednala s čínským ministerstvem obchodu, kde podepsala Memorandum o zřízení zahraniční 

kanceláře CzechTrade v Guangzhou (Kanton). Snahou nové kanceláře bude pokrýt i významnou 

průmyslovou oblast delty Perlové řeky a využít potenciál, který region nabízí. Kancelář CzechTrade 

v Guangzhou bude tedy sehrávat důležitou roli v podpoře podnikatelské a investiční činnosti v regionu, 

kde aktuálně ČR nemá zastoupení. 

 
květen 

Ředitel odboru 51500 a pracovníci oddělení 51510 uvádějí exportní fóra 

V průběhu druhé poloviny dubna a v květnu prezentovali na úvod exportních fór, seminářů a konferencí 

agentury CzechTrade bilaterální hospodářské a obchodní vztahy ČR se zvolenými teritorii pracovníci 

oddělení 51510 a také ředitel odboru 51500. Jednalo se o Itálii a Španělsko (24. 4. na MPO), Polsko (25. 



 

 

4. v Ústí nad Labem), Pobaltí a Skandinávie (16. 5. v Brně), vybraným zemím Balkánu (17. 5. v Hradci 

Králové), Chorvatsko, Slovinsko a Bulharsko (20. 5. ve Zlíně) a Rumunsko a Bulharsko (23. 5. na MPO). 

V průběhu akcí se diskutovalo o specifikách a regionálních zvyklostech v teritoriích, zazněly praktické 

zkušenosti od českých firem působících na příslušném trhu a rady, jaké kroky učinit při prvních krocích 

vstupu na místní trh. Účastníci obdrželi informaci o plánovaných akcích pro rok 2019 a byly jim přiblíženy 

hlavní aktivity MPO a agentury CzechTrade, kterými pomáháme podnikatelům. Závěrem všech 

konferencí proběhly individuální konzultace firem se zástupci agentury CzechTrade a MPO. 

 

Workshop UNCITRAL a UNIDROIT k právním otázkám digitální ekonomiky 

Ve dnech 6. a 7. května proběhl v Římě workshop se zaměřením na právní otázky související s využíváním 

umělé inteligence (AI), chytrých smluv (smart contracts) a technologie distribuovaných záznamů (DLT). 

Workshop byl společně organizovaný Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) a 

Mezinárodním ústavem pro sjednocení mezinárodního práva soukromého (UNIDROIT) s cílem 

analyzovat možnosti společné práce těchto organizací na problematice digitálního obchodu a digitální 

ekonomiky. Workshop v sídle UNIDROIT zahájil generální tajemník této organizace profesor Ignacio 

Tirado a Anna Joubin-Brett, ředitelka divize pro mezinárodní obchodní právo Úřadu pro právní otázky 

OSN a tajemnice UNCITRAL. 

Společný workshop UNCITRAL a UNIDROIT byl výsledkem návrhů, které Česká Republika v posledních 

třech letech předložila těmto organizacím s cílem napomoci rozvoji globálního právního rámce pro 

využití těchto technologií v digitální ekonomice. Aktivním zapojováním do dění na mezinárodní úrovni 

ČR napomáhá formovat jednotná a srozumitelná pravidla pro celosvětový byznys v oblasti digitální 

ekonomiky. Roli České republiky v oblasti e-commerce a digitální problematiky ocenila i Anna 

Joubin-Brett, která mj. poděkovala za aktivitu a návrhy České republiky v této oblasti. 

S cílem podpořit návrhy České republiky předložené UNCITRAL a UNIDROIT uspořádalo velvyslanectví 

České republiky v Římě recepci, které se zúčastnila i velvyslankyně České republiky v Itálii, Hana 

Hubáčková. Workshop proběhl úspěšně a debaty k digitální problematice na něm zahájené budou 

pokračovat na konferenci SOLAIR, jejíž druhý ročník proběhne 12. – 13. září 2019 v Praze. 

 

Prezident Zeman na oficiální návštěvě Maďarska 

Ve dnech 14. až 16. května absolvoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jako člen delegace 

prezidenta republiky oficiální návštěvu Maďarska. Kromě společných jednání v delegaci pana prezidenta 

měl také separátní setkání s maďarskými partnery, a sice s ministrem bez portfeje pro dostavbu JE Paks 

Jánosem Sülim, se státním tajemníkem Ministerstva technologie a inovací László Györgym, státním 

tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí a obchodu Levente Magyarem, s ředitelem maďarské koalice 

pro AI Jakabem Rolandem a s viceprezidentem Národního úřadu pro výzkum, vývoj a inovace Istvánem 

Szabó. Hlavním účelem všech zmíněných jednání byl lobbing za zájmy českých firem. Ministr Havlíček 

také zahájil česko-maďarské business fórum, jehož se zúčastnilo 34 českých firem, které tvořily 

podnikatelskou delegaci doprovázející prezidenta republiky. Některé firmy měly možnost uplatnit své 

nabídky na spolupráci přímo v prostorách JE Paks, zbývající se zúčastnily semináře „Doing Business in 

Hungary“. 

 

Období zvýšených česko-polských aktivit 

Ve dnech 15. – 16. května se v polských Katovicích sešla Pracovní skupina pro hospodářství, obchod a 

dopravní infrastrukturu česko-polské komise pro přeshraniční spolupráci. Vedení této pracovní skupiny 

je v gesci odboru 51500 MPO ČR. Projednány byly aktuální problémy ve všech uvedených oblastech 

(včetně spolupráce celních orgánů obou zemí). Pokud jde o budoucí směry činnosti, pracovní skupina 



 

 

klade důraz zejména na vyjasnění statistických rozdílů ve vzájemném obchodě a na diskusi o pokračování 

česko-polského hospodářského fóra, které se až do roku 2016 konalo pravidelně jednou ročně ve 

spolupráci Velvyslanectví Polské republiky v Praze a Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Česko-polská obchodní komora uspořádá 6. června 2019 v Ostravě ve spolupráci s Generálním 

konzulátem Polské republiky jubilejní, v pořadí již 25. setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské 

republiky. Tuto akci, která je jednou z nejvýznamnějších networkingových a rovněž společenských 

událostí v regionu, podporuje naše ministerstvo formou projektu incomingové mise. 

V návaznosti, třebaže nepřímé, organizuje ve dnech 6. – 7. června 2019 Ministerstvo zahraničních věcí 

ČR ve spolupráci s polským ministerstvem vnitra v polském městě Cieszyn (Těšín) v pořadí 25. zasedání 

Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Na tomto zasedání bude prezentovat 

zájmy výše zmíněné Pracovní skupiny pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu Martin 

Pospíšil, který je spolupředsedou české části této skupiny. 

 

Mise předsedy Poslanecké sněmovny PČR do Ázerbájdžánu 

V termínu 15. – 17. května proběhla oficiální cesta předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka 

Vondráčka do Ázerbájdžánu. Doprovázen byl podnikatelskou misí zorganizovanou Svazem průmyslu a 

dopravy společně s Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Cesta předsedy Vondráčka 

navazovala na velmi úspěšnou první zahraniční cestu ministryně průmyslu a obchodu, která vedla právě 

do Ázerbájdžánu. Mise se zúčastnili rovněž zástupci MPO ČR, kteří si kladli za cíl navázat na zmíněnou 

cestu ministryně ze září 2018, podpořit kontinuitu vládní politiky vůči Ázerbájdžánu a zmapovat aktuální 

situaci ohledně česko-ázerbájdžánské mezivládní komise, jejíž zasedání je prozatím plánováno na 

3. čtvrtletí letošního roku. 

 

Podnikatelská mise Zlínského kraje do Ruské federace (Jaroslavská a Vologodská oblast) 

Ve dnech 19. – 24. května se uskutečnila podnikatelská mise Krajské hospodářské komory Zlínského 

kraje do Jaroslavské a Vologodské oblasti. Misi vedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Uskutečněna 

byla setkání s čelnými představiteli obou oblastí a municipalit, obchodní semináře, B2B jednání 

a prohlídky vybraných podniků ve městech Jaroslavl, Rybinsk, Tutaev, Vologda a Čerepovec. Došlo 

rovněž k podpisu dohody o spolupráci na úrovni Zlínského kraje a Jaroslavské oblasti a dohody 

o spolupráci mezi obchodními komorami Zlínského kraje a Vologodské oblasti. Mise se zúčastnili 

na pozvání organizátorů zástupci MPO ČR. 

 

Setkání s ministrem hospodářství Bavorska 

Dne 20. května absolvoval ministr Havlíček v prostorách MPO ČR jednání s ministrem hospodářství, 

rozvoje venkova a energetiky Bavorska panem Hubertem Aiwangerem, kterého doprovázela početná 

delegace bavorské státní správy a podnikatelských reprezentací. Jednání se uskutečnilo na žádost 

německé strany. Naše ministerstvo bylo jediným resortem, kam bavorský ministr v průběhu své 

jednodenní návštěvy zavítal. Kromě rozvoje vzájemných hospodářských a obchodních vztahů mezi 

Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko se oba představitelé zaměřili v diskusi především na 

téma inovací (bavorská strana měla především zájem o Inovační strategii ČR), umělé inteligence, 

duálního vzdělávání, automobilového průmyslu a energetiky. 

 

Ministr Havlíček jednal se zástupci předních amerických společností 

Dne 21. května se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskutečnilo přijetí delegace Americko-české 

podnikatelské rady, která vznikla v roce 2018 v rámci Americko-středoevropské podnikatelské rady. 

Kromě zástupců rady se zúčastnilo 11 amerických společností a asociací, mezi nimiž jsou i investoři v ČR. 



 

 

Setkání s American-Czech Business Council (ACBC) navazuje na loňskou inaugurační návštěvu ČR. 

Jednání s americkou stranou na vysoké úrovni vedl ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček, za 

americkou stranu jej zahájil velvyslanec USA v ČR, J. E. Stephen B. King. Jednání se zúčastnili také 

náměstek Vladimír Bärtl, náměstek Petr Očko a náměstkyně Silvana Jirotková. Jednání potvrdilo význam 

spolupráce s USA v oblastech s vysokou přidanou hodnotou jako biotechnologie či letectví. Na jednání 

byla diskutována klíčová témata spojená s investicemi, ale také podpora inovací, Inovační strategie ČR 

2019 – 2030 či iniciativy v oblasti umělé inteligence a její podpora skrze Národní strategii umělé 

inteligence. 

 

  

 
 

Posiluje spolupráce s Mexikem v oblasti telematiky 

MPO podpořilo projekt ekonomické diplomacie zaměřený na telematiku a chytré dopravní systémy. 

Incomingová mise rozhodujících představitelů z oblasti dopravy z Mexika navštívili ve dnech 20. – 24. 

května ČR u příležitosti konference Světové asociace pro vážení za jízdy, která se letos konala v Praze. 

Kromě této konference delegace absolvovala jednání s příslušnými státními institucemi, navštívila 

vybrané české firmy a zúčastnila se Smart Cities symposia. Hlavním cílem bylo představit zástupcům 

mexické státní správy technologické systémy v městské a silniční dopravě, které jsou vyvíjeny, vyráběny 

a používány v České republice. Mexická administrativa si vytýčila rozvoj infrastruktury jako jeden 

z hlavních cílů na příštích 6 let. Krom výstavby nových silničních a železničních koridorů a akvizic 

vozového parku pro městské hromadné dopravy se ve velké míře zaměřuje na zefektivnění současné 

infrastruktury za využití pokročilých technologií. 

 



 

 

Incomingová mise zaměřená na oblast vodohospodářství – Bělorusko, Uzbekistán 

Ve dnech 21. – 23. května se v Praze uskutečnila incomingová mise z Běloruska a Uzbekistánu zaměřená 

na vodohospodářský sektor. Zahraniční delegace se v rámci programu zúčastnily prohlídky čistíren 

odpadních vod v Praze a Táboře, navštívily Mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody 

kanalizace 2019 v pražských Letňanech a zapojily se do Regionálního semináře k vodohospodářským 

projektům EBRD a WB ve východní Evropě a Střední Asii. 

 

Návštěva bangladéšského ministra obchodu a podpis ekonomické dohody 

Ve dnech 21. – 23. května navštívil ČR ministr obchodu Bangladéše pan Tipu Munshi s doprovodem. 

Hlavním důvodem návštěvy byl podpis mezivládní Dohody o podpoře obchodu a ekonomické spolupráci. 

Dohoda vyjmenovává hlavní oblasti možné spolupráce a zakládá smíšený orgán, Smíšenou komisi pro 

obchodní a ekonomickou spolupráci, která bude řízena na úrovni náměstků ministra. Získáme tak účinný 

nástroj, který mimo jiné umožní českým vývozcům identifikovat nové příležitosti na bangladéšském trhu. 

S Bangladéšem máme v současnosti vysoce negativní obchodní bilanci. V roce 2018 jsme do této země 

vyvezli zboží za 1 mld. Kč a naproti tomu jsme dovezli zboží za více než 12 mld. Kč. Naše vývozy zahrnují 

strojírenské výrobky a potraviny (především mléčné výrobky), z Bangladéše dovážíme téměř výhradně 

textilní a oděvní výrobky. Považujeme však tuto jihoasijskou zemi za vysoce perspektivní, protože 

prochází rozsáhlou industrializací a modernizací stávající průmyslu. Čeští vývozci se při případných 

jednáních s bangladéšskými partnery o svém zapojení do této modernizace navíc mohou opřít o tradici 

dodávek strojírenských závodů a elektráren z bývalého Československa v 80. letech minulého století.  

Kromě podpisu Dohody bude návštěva bangladéšské delegace využita k projednání aktuálních projektů, 

do kterých by se mohly české společnosti zapojit, jako je například plánovaná výstavba paroplynové 

elektrárny 600 MW v jižních oblastech Bangladéše. I proto má v programu ministr T. Munshi setkání 

s prezidentem Hospodářské komory ČR a s významnými podniky z oblasti energetiky. 

 

Vztahy mezi EU a USA nadále zaznamenávají zásadní vývoj 

Poslední měsíce přinesly významný vývoj ve vztazích mezi EU a USA, které předurčí další kroky a možná 

vyjednávání. Ministerstvo průmyslu a obchodu o těchto novinkách pravidelně informuje na svých 

webových stránkách. Evropská rada udělila 15. dubna 2019 Evropské komisi mandáty k vyjednání 

dohody s USA o vzájemném odstranění cel na průmyslové výrobky i k vyjednání dohody o tzv. posuzování 

shody, bližší informace naleznete zde. Na základě těchto mandátů by mohlo v blízké době započít 

vyjednávání s USA v daných oblastech, avšak rozsah témat spolupráce je širší a zahrnuje témata jako 

regulatorní spolupráce či modernizace WTO. Evropská komise usiluje o co největší zapojení stakeholderů 

do dalšího směřování jednotlivých problematik, do 23. dubna 2019 mohly proto i české podnikatelské 

subjekty zasílat podněty k problematice regulatorní spolupráce s USA, viz web MPO. Dialog s USA 

probíhá již od července 2018, kdy rámec možné shody vytýčili předseda Evropské komise Juncker a 

prezident Trump. Do vztahů EU a USA vstupuje také riziko možných cel na dovoz aut a automobilových 

dílů do USA, nově byl 17. května 2019 prezidentem Trumpem oznámen odklad jakýchkoli tarifních 

opatření na tento sektor o 180 dní a prezident vyzval svůj tým (USTR) k vyjednávání zejména s EU a 

Japonskem. MPO bude informovat o dalším vývoji. 

Ve vztahu k USA rovněž MPO informovalo o veřejné konzultaci Evropské komise o předběžném seznamu 

výrobků z USA, u nichž by mohly být kompenzačně zvýšeny dovozní sazby ve sporu o subvence 

amerického Boeingu (přesnou částku ke kompenzaci určí arbitr přidělený WTO). Termín pro zasílání 

podnětů podnikatelských subjektů byl určen do 31. května, více informací je k dispozici zde. 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/clenske-staty-eu-schvalily-ramec-pro-vyjednani-obchodnich-dohod-s-usa--245962/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/konzultace-k-regulatorni-spolupraci-s-usa--244877/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/eu-zve-k-verejne-konzultaci-pripadnych-kompenzacnich-protiopatreni-vuci-usa-ve-sporu-airbus-boeing--245983/


 

 

 
 

Zveme vás na konzultace s ekonomickými diplomaty 

Dovolujeme si vás pozvat na každoroční konzultace s ekonomickými diplomaty a vedoucími zahraničních 

kanceláří CzechTrade, které tradičně organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s 

Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu, agenturou CzechTrade a 

Ministerstvem zemědělství ČR. 

Letošní Konzultace se konají ve dnech 26. a 27. června ve veletržním areálu PVA EXPO PRAHA v 

Letňanech. Změna místa konání je vyhrazena, místo bude potvrzeno registrovaným účastníkům spolu se 

zasláním harmonogramu schůzek. 

Bližší informace a instrukce k registraci najdete v pozvánce. Účast na akci je bezplatná a je možná po 

předchozí registraci. Uzávěrka pro přihlášky je ve středu 19. června 2019 v 12:00 hodin. Těšíme se na 

vaši účast. 

 

CzechTrade pořádá průzkum mezi podniky, které vyvážejí do Německa 

Agentura CzechTrade a oficiální portál pro podnikání a export Businessinfo.cz realizují miniprůzkum mezi 

podniky, které vyvážejí do Německa, nebo export zvažují. Jeho cílem je zjistit současný stav exportu do 

SRN a na jeho základě poskytovat co nejúčinnější pomoc tuzemským vývozcům. Děkujeme předem za 

vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Formulář naleznete na portále BusinessInfo.cz. Jeho vyplnění 

vám zabere přibližně 3 až 5 minut. 

Výsledky průzkumu budou zveřejněny na exportní konferenci Obchodování s Německem a Rakouskem, 

která se bude konat ve čtvrtek 6. června v Praze. Konferenci otevře ministr průmyslu a obchodu Karel 

Havlíček a následovat budou vystoupení generálního ředitele CzechTrade a velvyslanců ČR, Německa i 

Rakouska. Další program bude zaměřený na to, jak se prosadit na německém a rakouském trhu. Ředitelé 

zahraničních kanceláří CzechTrade společně se zástupcem firmy AB Max Lisovna Kovářov přiblíží témata:  

 Jak v Německu a Rakousku hledat obchodní partnery 

 Praktické tipy pro obchodování s německými a rakouskými firmami 

 Jednání a účast na veletrzích a dalších akcích 

 Běžné chyby českých exportérů 

 Pohled na obchodování s Německem a Rakouskem očima úspěšného exportéra 

Více informací o konferenci naleznete na webu agentury. CzechTrade vás srdečně zve na tuto akci. Účast 

je bezplatná. 

 

Magazín Export a podnikání přibližuje Rusko a jeho regiony 

Tento týden vychází přílohou Eura a Profitu již páté číslo magazínu Export a podnikání. Hlavní téma je 

věnované Rusku, kam směřuje přibližně osmina mimo-unijních vývozů. Rusko prochází modernizací, 

tamní vláda se snaží vyrovnat mnohdy až propastné rozdíly mezi jednotlivými regiony. Značné možnosti 

skýtají zejména východní oblasti, které se budou i díky členství Ruska v Asijsko-pacifickém hospodářském 

společenství jistě dynamicky rozvíjet. 

Další informace o proměnách a současné situaci na ruském trhu se dovíte například z rozhovoru s 

Martinem Pospíšilem, ředitelem odboru zahraničně ekonomických politik I Ministerstva průmyslu a 

obchodu, nebo z článků představitelů zahraničních kanceláří CzechTrade v regionu. Přečtete si také, jak 

se na náročných trzích daří uspět hulínské firmě Pilana Wood, výrobci kotoučových pil se zuby ze 

slinutého karbidu a souvisejících produktů, jehož historie sahá až do 30. let minulého století. Podnikatelé 

https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/12806-konzultace-s-ekonomickymi-diplomaty-a-vedoucimi-zahranicnich-kancelari-czechtrade-2
https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/12806-konzultace-s-ekonomickymi-diplomaty-a-vedoucimi-zahranicnich-kancelari-czechtrade-2
https://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/pruzkumy/602
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/obchodovani-s-nemeckem-a-rakouskem


 

 

a exportéři v magazínu najdou mnoho praktických informací, třeba o tom, jak jim může pomoci program 

Design pro konkurenceschopnost, nebo jaké významné zahraniční veletrhy a výstavy se chystají. Všechny 

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

 

CzechTrade podporuje vstup českých firem na čínské e-commerce platformy 

Agentura CzechTrade v dubnu podepsala memorandum s druhou největší čínskou skupinou pro 

e-commerce platformy – JD. Dokument má za cíl podpořit prodej českých značek či představit inovační 

potenciál České republiky na tamním trhu. Skupina JD provozuje platformu B2C e-commerce JD.com a 

ve své oblasti je dvojkou na čínském trhu. Jen v minulém roce dosáhla objemu 305,3 milionu aktivních 

zákazníků. O čínský trh se dělí převážně se skupinou Tmall. CzechTrade má v plánu společnosti JD 

představit zejména inovační potenciál českých podniků. Exportérům pomůže otevřít možnosti 

obchodování v oblasti čínského domácího prodeje. Záměrem memoranda je zjednodušit podmínky pro 

prodej českých výrobků tamním zákazníkům. 

JD má v úmyslu podporovat české firmy vstupující na čínský on-line trh, a to po celý první rok spolupráce. 

Podniky budou mít zvýhodněné přihlášení do programu a budou jim zajištěny preferenční podmínky. 

Dále budou pro české společnosti pořádány semináře za účelem lepšího uchopení obchodních 

příležitostí v Číně a toho, jak mohou být optimalizovány pro prodej přes platformu e-commerce. V rámci 

memoranda chtějí oba subjekty také efektivně spolupracovat na ochraně práv duševního vlastnictví. 

Lepšímu prodeji mají napomoci i specializované marketingové kampaně, které mohou využít současní i 

budoucí prodejci českých výrobků. Na platformách JD se již prodávají česká piva, přírodní kosmetika, 

sportovní vybavení, snídaňové cereálie a další druhy potravin. „Máme v plánu vytvořit pro čínské 

zákazníky samostatný český e-shop, který vznikne na čínských přeshraničních platformách e-commerce 

(CBEC). Pomocí platformy JD tak budou mít exportéři možnost oslovit širokou škálu čínských spotřebitelů 

a lepší pozici při rozvoji značky v Číně,“ říká o příležitostech v e-commerce ředitelka zahraniční kanceláře 

v Pekingu Kateřina Ďurove. 

Agentura CzechTrade zahájila 1. května projekt nazvaný „Prodej vybraných českých značek na čínských 

platformách CBEC“, který má za cíl podpořit prodej českých výrobků v čínském on-line prostředí. 

„E-commerce jako forma obchodování celosvětově posiluje svoji pozici. Aktuální podíl maloobchodního 

prodeje činí na čínském trhu zhruba třetinu. Dá se předpokládat, že trend bude pokračovat, a v agentuře 

jsme plně připraveni firmám při vstupu do oblasti on-line prodeje pomáhat,“ uzavírá Kateřina Ďurove. 

 

Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Maďarsku vede Dóra Egressy 

Kancelář agentury CzechTrade v Budapešti vede od 1. května Dóra Egressy. Vzhledem k tomu, že více 

než sedm let spolupracovala s dosavadním ředitelem Tiborem Bialem, jehož vystřídala, je jejím cílem 

pokračovat v tradici a stylu fungování, tedy být proaktivní v rozvoji česko-maďarských obchodních 

vztahů a v Maďarsku poskytovat českým společnostem co nejširší pomoc. 

V posledních letech kancelář agentury CzechTrade v Budapešti pomohla stovkám firem, a to za využití 

nejrůznějších nástrojů od organizace účasti na veletrhu, přes cílené vyhledávání partnerů, až po kreativní 

akce zaměřené na budování brandu českých firem v Maďarsku. 

Letos je naplánováno pokračování úspěšné akce sourcing day pro maďarského energetického giganta 

MOL, který si vybral CzechTrade jako vůbec prvního externího partnera k výběru dodavatelů pro obří 

investice v hodnotě několika miliard amerických dolarů. Jedná se o kompletní rekonstrukci a 

modernizaci rafinerií Slovnaft Bratislava a MOL Duna Szászhalombatta, rekonstrukci dvou menších 

rafinerií INA v Chorvatsku a výstavbu nového chemického závodu na výrobu polyolu ve městě 

Tiszaújváros. Z více než 180 přihlášených českých společností bylo v prvním kole pozváno 23 firem k 

https://www.euro.cz/byznys/export-a-podnikani/


 

 

osobnímu setkání s nákupčími skupiny. Momentálně probíhají audity vybraných podniků a řeší se s nimi 

pilotní projekty. 

Příležitosti pro české společnosti se v Maďarsku nacházejí především ve stavebnictví, potravinářství, 

strojírenství a v automobilovém průmyslu. „Zajímavý potenciál pro naše firmy vidím v oblasti energetiky 

a obranného průmyslu, kde je také velký prostor k růstu. Obecně můžeme říct, že pokud se jedná o kvalitní 

výrobek s přidanou hodnotou, čeští exportéři mají šanci uspět takřka ve všech odvětvích. V budoucnu 

bychom chtěli klást větší důraz na high-tech obory a inovační projekty,“ říká Dóra Egressy.  

Obrat vzájemného hospodaření mezi Českou republikou a Maďarskem dosáhl v loňském roce rekordních 

8,85 miliardy eur. Český export do Maďarska dosáhl v roce 2018 historicky nejvyšší hodnoty 5,11 

miliardy eur. Maďarsko je aktuálně desátým nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. 

 

Připravujeme 
 

Cyklus regionálních seminářů MPO, AMSP, ÚPV a ČS o efektivní ochraně průmyslového vlastnictví v ČR 

i zahraničí 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Úřad 

průmyslového vlastnictví a Česká spořitelna, a. s., pořádají v průběhu května a června 2019 cyklus 

regionálních seminářů o efektivní ochraně průmyslového vlastnictví v ČR i zahraničí. Semináře se konají 

v Hradci Králové, Brně, Praze a Českých Budějovicích. Těšit se můžete na příspěvky představitelů Úřadu 

průmyslového vlastnictví, Technologické agentury ČR, ale také regionálních firem, které se s Vámi podělí 

o své praktické zkušenosti s ochranou svého know-how. Na seminářích se mj. dovíte potřebné informace 

o právním rámci ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí, financování inovací z programů TA 

ČR, podpoře exportu a růstu firem s využitím práv průmyslového vlastnictví, roli a službách ÚPV, 

patentových databázích a rešerších a v neposlední řadě o praktických výhodách patentování v 

každodenním životě firem z Vašeho regionu. 

Neváhejte se proto co nejdříve na semináře registrovat uvedením svého jména, příjmení, subjektu, který 

budete zastupovat a místa semináře, kterého se budete účastnit, na adrese srolerova@mpo.cz. 

Registrace na semináře je bezplatná. 

 

Seminář v Hradci Králové: 29. května 2019, 10:00 – 13:30; Místo: Centrum andragogiky, s.r.o., K Dolíkám 

809/8b, 503 11 Hradec Králové 

Seminář v Brně: 5. června 2019, 10:00 – 13:30; Místo: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy 

univerzity, Lipová 41a, 602 00 Brno-střed 

Seminář v Praze: 18. června 2019, 9:00 – 12:30; Místo: Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy, 

Jungmannova 35/29 (vchod z ulice Charvátova), 110 00 Praha 1 

Seminář v Českých Budějovicích: 24. června 2019, 10:00 – 13:30; Místo: Magistrát města České 

Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice 

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, email, instituce) zpracováváme z důvodu pořádání semináře na 

základě plnění úkolu ve veřejném zájmu. Po skončení semináře budou Vaše osobní údaje smazány. Více 

mailto:srolerova@mpo.cz


 

 

o zpracování osobních údajů naleznete zde. Během semináře bude prováděna fotodokumentace pro 

archivační a propagační účely MPO. 

 
Pozvání na Česko-izraelské inovační fórum 

Ve dnech 12. – 13. června se v Černínském paláci uskuteční dvoudenní Česko-izraelské inovační fórum 

společně pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí 

a Velvyslanectvím Státu Izrael v Praze. Akce bude zaměřena na bilaterální spolupráci mezi Českou 

republikou a Státem Izrael v oblastech vědy, výzkumu, transferu technologií a podpory inovativních 

start-upů a inkubátorů. Česko-izraelské inovační fórum je konkrétním krokem k postupnému naplňování 

cílů vytyčených v Inovační strategii České republiky 2019–2030 a Národní strategii umělé inteligence v 

České republice. V rámci programu vystoupí místopředseda vlády pro hospodářství a ministr průmyslu 

a obchodu, pan Karel Havlíček, ministr zahraničních věcí, pan Tomáš Petříček, velvyslanec Státu Izrael, 

pan Daniel Meron, a mnoho dalších významných hostů z České republiky a Státu Izrael. Do přípravy akce 

jsou aktivně zapojeni také agentura CzechInvest a Ústav mezinárodních vztahů. 

 

Základ pro intenzívnější spolupráci s Kosovskou republikou 

Dne 13. června oficiálně navštíví Českou republiku místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí 

Kosovské republiky pan Behgjet Paccoli. V rámci jeho pracovního programu se předpokládá také podpis 

Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a 

Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky. Tímto krokem se završí téměř tříletá snaha o 

smluvní základ spolupráce, který nejen povzbudí vzájemné obchodní vztahy, ale také dodá jistotu pro 

expanzi dalším potenciálním exportérům do tohoto teritoria. Kosovská republika je poslední zemí 

západního Balkánu, se kterou Česká republika dosud neměla žádnou podobnou smluvní bázi vzájemné 

spolupráce v oblasti hospodářství. 

 

Bilaterální spolupráce v R&D s Amerikami 

České společnosti získávají nové nástroje pro spolupráci v oblasti R&D s teritoriem Amerik, jehož 

vybrané oblasti budou nově figurovat v programu DELTA 2 Technologické agentury ČR. Program 

navazuje na předcházející program DELTA a podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a 

vývoje. První veřejná soutěž je plánována k vyhlášení 25. června a je v ní avizováno zařazení Brazílie i 

kanadských provincií Québec a Alberta. Předběžné informace o výzvě naleznete zde. Na české straně se 

budou moci přihlašovat jako hlavní uchazeči podniky, jako další uchazeči v rámci konsorcií také 

výzkumné organizace. TAČR nově navázal partnerství s organizacemi v Amerikách, které zajistí 

financování partnerských subjektů v teritoriu v rámci společných projektů, které budou na obou 

stranách schváleny. V případě Brazílie se jedná o SENAI (National Service for Industrial Training (SENAI), 

kanadská provincie Alberta zajišťuje financování skrze GCCIR (German-Canadian Centre for Innovation 

and Research) a v Québecu je partnerem TAČR CRIAQ (Consortium for Research and Innovation in 

Aerospace in Québec). 

MPO dlouhodobě podporuje spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje s Amerikami v rámci technologických 

misí i skrze propojování perspektivních subjektů a prostřednictvím aktivit agentur CzechInvest a 

CzechTrade. Vítáme proto tento vývoj, který umožní realizaci nových konkrétních projektů. MPO jejich 

vznik posiluje například skrze podporu technologické misi do Brazílie, která se uskuteční v říjnu 2019 a 

zahrne mj. jednání se SENAI. Na podzim se bude rovněž za podpory MPO pravděpodobně realizovat další 

matchmakingové symposium s GCCIR a spolupráce s CRIAQ byla podpořena během letecké mise vedené 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/ochrana-osobnich-udaju/prohlaseni-o-zpracovani-osobnich-udaju-na-ministerstvu-prumyslu-a-obchodu--237325/
https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta-2/prvni-verejna-soutez-delta2/1650-oznameni-terminu-vyhlaseni-a-predbeznych-parametru-1-verejne-souteze-programu-delta-2.html


 

 

 

náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem v dubnu tohoto roku a již na misi v roce 

2017. 

 

Pozvání na Česko-emirátské business fórum 

Dne 2. července se v hlavní budově Ministerstva průmyslu a obchodu uskuteční první Česko-emirátské 

business fórum pořádané společně Ministerstvem průmyslu a obchodu, agenturou CzechTrade, 

sdružením Czech Business Council a Dubai Chamber of Commerce. Akce se uskuteční pod záštitou 

místopředsedy vlády pro hospodářství a ministra průmyslu a obchodu pana Karla Havlíčka. Akce bude 

zaměřená na bilaterální hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými arabskými 

emiráty. Česko-emirátské business fórum si klade za cíl podpořit a posílit spolupráci zejména 

v inovativních a moderních oblastech ekonomiky jako jsou umělá inteligence, Smart Cities, e-

government či startupy. V rámci fóra proběhne i prezentace českých sklářských společností 

a představení České republiky jako zajímavé destinace nejen z pohledu medicínského turizmu. 

 
 

 
 

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

