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28. června 2019  
 

Milí čtenáři, vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

červnová Konference ekonomických diplomatů je pro nás již tradičně jedním z vrcholů celého roku. Do 

Prahy se pravidelně sjíždí desítky ekonomických diplomatů, vedoucích zahraničních kanceláří 

CzechTrade a CzechInvest. Konference ekonomických diplomatů je nejen příležitostí diskutovat se všemi 

zainteresovanými aktéry o prioritách a trendech v oblastech podpory exportu a ekonomické diplomacie, 

ale především příležitostí pro firmy konzultovat své záměry s exportními specialisty z téměř celého světa 

na jednom místě.  Nejinak tomu bylo i letos a moc mne těší, že si cestu na konzultace před vlnou letních 

dovolených našlo nebývalé množství českých exportujících firem. 

 

Letošní konzultace probíhaly na výstavišti PVA EXPO PRAHA ve dnech 26. – 27. června. Exportních 

specialistů nabízejících své know-how na 93 světových trzích bylo letos rekordní množství – celkem 175 

zahraničních pracovníků z Ministerstva zahraničních věcí, agentury CzechTrade, Klientského centra pro 

export a České rozvojové agentury. Novinkou byla možnost konzultovat také s pracovníky Stálého 

zastoupení ČR při EU. Na konzultace se registrovalo přes 450 představitelů ze  407 firem. Během dvou 

dnů tak proběhlo více než 2 700 schůzek. Zajímavým zjištěním bylo, že na rozdíl od předchozích let, mají 

firmy a to i z řad malých a středních podniků větší zájem konzultovat své obchodní a exportní záměry na 

vzdálenějších a komplikovanějších trzích, jakými jsou například USA, Indie, Vietnam, Spojené arabské 

emiráty či země Latinské Ameriky jako Mexiko, Argentina, Kolumbie a Peru. Na místě byli rovněž 

projektoví manažeři MPO pro České oficiální účasti, prezentující firmám možnosti a způsoby 

marketingové podpory MPO v zahraničí. 

 

Na závěr bych chtěl poděkovat Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se ujal akvizice firem a organizace 

tohoto nebývalého množství konzultací, dále Ministerstvu zahraničních věcí a agenturám CzechTrade, 

CzechInvest a České rozvojové agentuře. Ty dodaly expertní znalosti a aktuální informace ze zahraničních 

teritorií v podobě svých specialistů, velkého množství odborných materiálů a služeb. 

 

Věřím, že pozitivní dojmy si z konzultací odnesli především zástupci našich firem, pro které tuto akci 

realizujeme. 

 

Přeji vám příjemné prožití letních dnů. 

 
Rudolf Klepáček 

Ředitel odboru řízení exportní strategie a služeb 
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Událo se (nejen) na MPO 

 
Propojení incomingové mise a projektu ekonomické diplomacie – Bělorusko, Uzbekistán 

Ve dnech 20. – 23. května 2019 došlo k unikátnímu propojení dvou nástrojů na podporu ekonomické 

diplomacie. MPO ČR ve spolupráci se ZÚ Minsk, ZÚ Taškent a Asociací pro rozvoj infrastruktury ČR spojilo 

incomingovou misi z Uzbekistánu s projektem na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) pro 

Bělorusko. Hlavním tématem byl vodohospodářský průmysl a čištění odpadních vod. Členové obou 

zahraničních delegací v rámci programu absolvovali prohlídku čistíren odpadních vod v Táboře a v Praze, 

v Letňanech navštívili veletrh VOD-KA 2019 a představili své společnosti a perspektivní projekty 

spolupráce s ČR na Regionálním semináři k vodohospodářským projektům EBRD a WB ve východní 

Evropě a Střední Asii. 

 

Posílení bilaterálních vztahů a obchodní spolupráce s Norským královstvím 

Dne 29. května přijal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v prostorách MPO ČR velvyslance 

Norského království v České republice Roberta Kvileho. Kromě rozvoje vzájemných hospodářských 

a obchodních vztahů mezi oběma zeměmi se oba představitelé zaměřili v diskusi především na téma 

vědy, výzkumu a inovací, Fondů EHP a Norska, Národního rozvojového fondu ČR a Norského vládního 

penzijního fondu. 

 

Kulatý stůl o možnostech financování exportu na Ukrajinu 

Ve spolupráci se ZÚ Kyjev byl dne 30. května 2019 uspořádán kulatý stůl zaměřený na možnosti 

financování českého exportu na Ukrajinu. Diskutovali zde zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 

Velvyslanectví ČR v Kyjevě, České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti, 

Českomoravské záruční a rozvojové banky, Ministerstva financí ČR, komerčních bankovních institucí 

a společností aktivních na ukrajinském trhu. Účastníci se shodli, že i přes přetrvávající problémy 

na Ukrajině se ekonomika země stabilizovala a ukrajinský trh má velký potenciál. Do budoucna je však 

nutné navázat těsnější spolupráci mezi státními orgány, bankovními institucemi a českými firmami. 

 

Čtvrté zasedání Smíšené komise pro ekonomickou spolupráci mezi ČR a Korejskou republikou se 

uskutečnilo v Praze 

Dne 31. května 2019 se v Praze uskutečnilo pod vedením náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR V. 

Bärtla a náměstka ministra zahraničních věcí pro ekonomické záležitosti Korejské republiky Yun 

Kanghyeona 4. zasedání Smíšené komise pro ekonomické záležitosti. Náměstek ministra Yun Kanghyeon 

přivedl do Prahy desetičlennou delegaci, která se skládala ze zástupců korejského MZV, Ministerstva 

obchodu, průmyslu a energetiky a státní energetické firmy KHNP. V rámci zasedání strany zhodnotily 

dosavadní vývoj spolupráce, pohovořily o aktuálním ekonomickém vývoji ve svých zemích a z oblastí 

spolupráce se blíže zaměřily na investice, energetiku, inovativní technologie, obranný průmysl, 

infrastrukturní projekty, obchod s potravinami či turistiku. Jednání se dotkla také mezinárodního 

obchodu včetně situace ve WTO, otázky Bexitu, možnosti zapojení Korejské republiky do zpracování 

lithiové rudy a spolupráce v rámci iniciativy „Knowledge Sharing Program“. 

Závěry zasedání Smíšené komise poskytly impuls k vytvoření Smíšené pracovní skupiny pro Průmysl 4.0, 

inovativní technologie a digitální ekonomiku, která bude účinným nástrojem pro prohlubování 

spolupráce v předmětných oblastech. Kromě samotného zasedání Smíšené komise se v odpoledních 

hodinách uskutečnilo přijetí korejské delegace ministrem K. Havlíčkem v prostorách Úřadu vlády ČR. Při 
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tomto přijetí byla jednání zaměřena především na oblast spolupráce v energetice, investicích a ve vědě 

a výzkumu. Rozhovory se dotkly rovněž problematiky mezinárodního obchodu s ocelí. 

 

   

 

Schválení negociačních směrnic k e-commerce 

Na konci května Rada EU schválila negociační směrnice EU k vyjednávání o pravidlech k elektronickému 

obchodu v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Schválení jednacího mandátu bylo podmínkou 

pro to, aby se EU mohla aktivně zapojit do vytváření globálních pravidel elektronického obchodování. 

Cílem jednání je vytvořit mnohostranný právní rámec, který zjednoduší nákup, prodej a podnikání 

v online světě. Nová obchodní pravidla mají například zlepšit důvěru spotřebitele v nákup přes internet, 

zjednodušit systém elektronických podpisů a plateb, natrvalo zakázat cla z elektronických transakcí nebo 

zajistit volný pohyb dat. Jednání, jichž se kromě EU účastní dalších 48 států, byla formálně zahájena 

v březnu 2019 a jsou otevřena všem členům WTO. ČR se procesu schvalování negociačních směrnic 

aktivně účastnila a prosazovala své priority. 

 

Zahájení dalšího kola spolupráce ve vědě a inovacích s Korejskou republikou 

V první červnové dekádě navštívili ČR zástupci Korejského rozvojového institutu (KDI), který metodicky 

spadá pod Ministerstvo hospodářství a financí Korejské republiky. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu 

se setkali s ředitelem odboru R. Hlavatým. Důvodem schůzky bylo zahájení nového ročníku korejského 

programu „Knowledge Sharing Program Korea-V4 (KSP)“ pro období 2019/2020. V tomto ročníku bude 

hrát ČR jako předsednická země V4 významnou roli. 

Uvedený program je zaměřený na předávání poznatků a zkušeností v těch oblastech vědy a inovací, na 

kterých se strany dohodnou. Ročník vždy počíná červencem a končí červnem následující roku. MPO je 

do programu zapojeno od léta 2017. ČR se v nadcházejícím ročníku bude věnovat tématu „Smart Energy 

Systems in Safe Society 4.0“. První část jednání byla zaměřena na podrobnější diskusi o náplni tohoto 

tématu a na definování otázek, které by měla plánovaná studie zodpovědět. Druhá část rozhovorů se 

věnovala organizačních otázkám. ČR jako předsednická země V4 bude hostit zahajovací seminář 

v průběhu léta 2019 a následně závěrečný seminář v dubnu nebo květnu 2020. Na tyto semináře 

přijedou jak odborníci z Korejské republiky, tak zástupci jednotlivých zemí Visegrádské skupiny. V rámci 

jednání byl stanoven přibližný termín konání seminářů, potřeby z hlediska sálů, pohoštění, dopravy 

apod. 

Vzhledem k tomu, že výsledky zpracovávaných studií v rámci programu KSP jsou určeny ke zvyšování 

konkurenceschopnosti českých výrobců a exportérů, je zapojení MPO do programu konkrétním 

příkladem naplňování Inovační strategie vlády ČR na léta 2019 – 2030. 
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V česko-saské relaci 

Ve dnech 3. – 4. června 2019 se na zámku v Liblicích konalo 26. zasedání Česko-saské pracovní skupiny 

pro přeshraniční spolupráci. Tuto PS vedou společně MZV ČR a Saská státní kancelář. Za MPO ČR se 

zúčastnil v průběhu prvního dne VO zemí EU, ESVO a západního Balkánu Jiří Dorňák. S kolegy ze saského 

ministerstva hospodářství, práce a dopravy byla zhodnocena dosavadní spolupráce a hlavně 

prodiskutovány příští akce v letošním roce včetně účasti předsedy vlády na konferenci European Forum 

for Science, Research and Innovation v Drážďanech ve dnech 24. – 25. června 2019, v jehož delegaci byl 

také ministr průmyslu a obchodu. 

 

Technologická mise do Mexika 

Ve dnech 3. – 7. června se uskutečnila technologická mise do Mexika zaměřená zejména na oblast 

pokročilých materiálů a širší spolupráci v oblasti R&D a inovací. Delegaci složenou z vědecko-

výzkumných institucí a firem vedl náměstek ministra Eduard Muřický, program probíhal v hlavním městě 

a dále ve státě Jalisco, kterému je přezdíváno Silicon Valley Mexika. Delegace absolvovala celou řadu 

jednání jak na úrovni státní správy ústřední i státu Jalisco, tak s nejvýznačnějšími vědecko-výzkumnými 

organizacemi a univerzitami Mexika, a potvrdila potenciál spolupráce v pokročilých oborech včetně 

podpory start-upů či technologických řešení pro Smart Cities. Celou zprávu naleznete na našem webu. 

 

   

 

Experti z Nizozemska navštívili špičková výzkumná centra v České Republice 

V rámci projektu ekonomické diplomacie, financovaného MPO ČR, navštívili představitelé TNO 

Innovation for Life a NWO – Nizozemské organizace pro vědecký výzkum v průběhu své třídenní mise ve 

dnech 4. – 6. června 2019 špičková výzkumná centra v České republice. Konkrétně se jednalo 

o Technologickou agenturu ČR, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC na ČVÚT a IOCB 

(Institut organické chemie a biochemie), Jihomoravské inovační centrum, CEITEC (Central European 

Institute of Technology), špičkového výrobce elektronové mikroskopie TESCAN v Brně, exkurzi do Hi-

tech laserového výzkumného centra Hilase a evropského výzkumného centra s nejintenzivnějším 

laserovým systémem na světě ELI Beamlines v Dolních Břežanech a BIOCEV – Biotechnologické 

a biomedicínské centru Akademie věd a Karlovy univerzity. Za nizozemskou stranu se zúčastnil Erik Drop, 

ředitel programů a vnějších vztahů TNO, Gosse Vuijk, vedoucí EU kanceláře TNO v Bruselu a Rolf Bossert, 

programový expert NWO. Účelem akce bylo představení infrastruktury aplikovaného výzkumu ČR 

nizozemským partnerům a hledání možnosti vzájemné bilaterální spolupráce v této oblasti. 

 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/technologicka-mise-pod-vedenim-namestka-murickeho-ukazala-moznosti-spoluprace-s-mexikem-v-oblasti-inovaci-a-pokrocilych-materialu--246957/
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Byznys den Eurasijské hospodářské unie 

Ve dnech 5. a 6. června se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zúčastnili 4. ročníku Byznys dne 

Eurasijské hospodářské unie v Ostravě. Akci pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

a Rusko-české vědecké a kulturní fórum. Události se dále účastnili zástupci Ruska, Arménie 

a Kazachstánu, Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy a regionálních firem. V rámci 

druhého dne akce se konaly exkurze do významných společností po celém Moravskoslezském kraji. 

Účastníci Byznys dne tak navštívili farmaceutickou společnost IMCoPharma, a.s. v Bílovci, Letiště Leoše 

Janáčka Ostrava, letecké opravny v ČR Job Air Technic, a.s. a kloboučnickou společnost Tonak, a.s. 

v Novém Jičíně. 

 

Akce v česko-polské relaci 

Jak jsme již avizovali, Česko-polská obchodní komora uspořádala 6. června 2019 v Ostravě ve spolupráci 

s Generálním konzulátem Polské republiky jubilejní, v pořadí již 25. setkání podnikatelů České, Polské 

a Slovenské republiky. Mezi úvodní vystupující se zařadil ředitel odboru zahraničně ekonomických politik 

I Martin Pospíšil. Přítomné zaujala jeho charakteristika vzájemného česko-polského obchodu. Tuto akci 

podporuje naše ministerstvo formou projektu incomingových misí. 

K jubilejním událostem v česko-polské relaci patřilo také v pořadí 25. zasedání Česko-polské mezivládní 

komise pro přeshraniční spolupráci, které proběhlo ve dnech 6. – 7. června 2019 v polském městě 

Cieszyn (Těšín) v gesci MZV ČR a polského ministerstva vnitra. Na tomto zasedání prezentovala svoji 

činnost také Pracovní skupina pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu, která je největší 

pracovní skupinou komise. Vedení její české části je v kompetenci odboru zahraničně ekonomických 

politik I MPO. 

 

Španělsko v centru naší pozornosti 

Náměstek ministra Vladimíra Bärtl jednal 5. a 6. června ve Španělsku se státní tajemnicí pro obchod 

Xianou Margaridou Méndez Bértolo a dalšími šesti partnery. Hlavními tématy byla podpora českých 

pozic v otázkách vnitřního trhu a diskuze nad problematikou jednotného trhu EU, podpora pro získání 

Centre of Excellence pro umělou inteligenci v ČR, jakož i možnosti spolupráce v této oblasti se 

španělskou stranou. Důležitý bod představovala podpora českého stanoviska na závazky v rámci 

budoucího energetického mixu s důrazem na roli jaderné energetiky a rozumný proces dekarbonizace 

s přihlédnutím k národním specifikům v EU. Česká strana rovněž předložila nabídku ke spolupráci 

v oblasti těžebního průmyslu a těžby surovin ve Španělsku či třetích zemích. Dále se jednání věnovala 

rozboru současné světové situace a jejího vlivu na mezinárodní obchod, včetně závažných témat WTO 

(mj. Čína, USA, Mercosur). Oboustranně zazněla vůle po další podpoře kvalitních a dlouhodobých 

investic do výrob či služeb s vysokou přidanou hodnotou v obou zemích. Na závěr pracovní cesty se 

náměstek zúčastnil slavnostního předávání cen 10 nejlepším španělským investorům v ČR (PROPED), 

které se konalo v prostorách českého velvyslanectví v Madridu, a uvedení na trh nového modelu Škoda 

Scala. 

 

Přijetí velvyslance RF v ČR u místopředsedy vlády a ministra Karla Havlíčka 

Dne 10. června 2019 místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na jeho žádost 

přijal velvyslance RF v ČR Alexandra Zmejevského. Během tohoto setkání byl projednán aktuální stav 

bilaterální relace s Ruskem, včetně stavu významných podnikatelských projektů a plánovaných 

budoucích aktivit. 
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Místopředseda vlády a ministr Karel Havlíček zahájil dvoudenní Česko-izraelské inovační fórum 

Ve dnech 12. – 13. června 2019 se v Černínském paláci konalo dvoudenní Česko-izraelské inovační 

fórum. Akci společně připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí 

a Velvyslanectví Státu Izrael v ČR. Spoluorganizátory akce byly také CzechInvest, Česko-izraelská smíšená 

obchodní komora, Ústav mezinárodních vztahů, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky 

a IOCB Tech. Fórum slavnostně zahájili místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr průmyslu 

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

v České republice, pan Daniel Meron, a prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory, pan Pavel 

Smutný. 

Hlavním cílem konference bylo poskytnout další impulz k dynamickému rozvoji česko-izraelských vztahů 

v návaznosti na nové inovační strategie obou zemí – na české straně zejména na Inovační strategii České 

republiky 2019-2030 a Národní strategii umělé inteligence v České republice. Diskuse během prvního 

dne fóra (12. června) se zaměřila na aplikovaný výzkum a přesun poznatků a technologií z akademického 

prostředí do praxe v podobě nových výrobků a služeb. Druhý den (13. června) se týkal podpory 

internacionalizace inovačních start-upů a inkubátorů. „Rychlost zavádění změn, odvaha jít do nových 

řešení, sebevědomí, orientace na výsledek a skvělá prezentace země. Nová vize ČR se inspiruje izraelským 

inovačním zázrakem,“ uvedl mimo jiné během fóra místopředseda vlády a ministr Havlíček. 

Dvoudenní akce se zúčastnilo přes 180 hostů z oblastí podnikání, výzkumu, ale též vládních institucí. 

Mezi významné hosty z Izraele patřili představitelé Weizmannova institutu a Israel Innovation Authority. 

Během fóra se místopředseda vlády a ministr Havlíček také bilaterálně setkal se zástupci izraelské 

inovativní firmy Mobileye vyvíjející pokročilé asistenční systémy pro řidiče automobilů. 

 

   

 

Kulatý stůl se zástupci krajů 

Odbor zahraničně ekonomických politik I přivítal 13. června při tradičním kulatém stole zaměřeném na 

meziregionální ekonomickou spolupráci zástupce 10 krajských úřadů. Setkání otevřel ředitel odboru 

Martin Pospíšil a vyjádřil potěšení nad hojnou účastí představitelů krajů, které spolupracují se státy EU, 

ESVA, západního Balkánu, východní Evropy a Střední Asie. Na M. Pospíšila navázal ředitel Odboru řízení 

exportní strategie a služeb Rudolf Klepáček, který hovořil o inovační strategii a sdílené podpoře 

podnikání ze strany MPO. Během diskuze zástupci krajů představili své meziregionální aktivity. 

Zajímavým faktem je, že ekonomická dimenze spolupráce je vedena převážně se státy východní Evropy, 

zatímco s členskými státy EU se jedná spíše o spolupráci na měkkých projektech. Během jednání bylo 

MPO vyzváno ke spolupráci na několika projektech, které proběhnou v příštím pololetí. 
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Ministr Havlíček podepsal mezirezortní Dohodu o hospodářské spolupráci s Republikou Kosovo 

Dohoda byla podepsána během oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí 

Kosova Behgjeta Pacolliho v České republice dne 13. června 2019 v Praze. V platnost vstoupí 1. srpna 

2019. Cílem této dohody je z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky vytvoření 

formálního rámce pro zaštítění zájmů českých podnikatelských subjektů a otevření kanálu pro oficiální 

komunikaci mezi oběma zeměmi v hospodářské oblasti, včetně podpory exportu a investic. Kosovo bylo 

poslední ze zemí západního Balkánu, se kterou ČR doposud takovou dohodu uzavřenu neměla. Přitom 

již dnes na kosovském trhu působí celá řada českých firem, například v oblastech energetiky, hromadné 

dopravy, IT služeb a životního prostředí. 

 

Czechoslovak Group (CSG) nabízí českým firmám výrobní prostory v Srbsku 

CSG prezentovala na MPO ČR dne 14. června 2019 projekt společné výrobní základny českých firem 

v Srbsku. Ve městě Kruševac se nachází velký nevyužitý výrobní závod, který CSG vlastní a nabízí jiným 

českým firmám k realizaci jejich obchodních záměrů. Jedná o zajímavý projekt, využitelný při exportní 

expanzi nejen na trh Srbska a přilehlých zemí CEFTA (ME, MK, AL, BA, XK), ale také na trhy 

postsovětských zemí (Ruské federace, Běloruska či Kazachstánu), se kterými má Srbsko uzavřeny dohody 

o volném obchodě. Obdobně vlastní česká firma ZK Termochem velké výrobní prostory ve městě Nikšič 

v Černé Hoře.  

O projektu jednal jak ministr Havlíček, tak i náměstek Bärtl, se státním tajemníkem srbského 

ministerstva hospodářství Nikčevićem během jeho návštěvy České republiky. Projektem se bude zabývat 

také mezivládní komise na svém řádném zasedání, které předběžně plánujeme na prosinec 2019. Při té 

příležitosti také zvažujeme seminář s radnicí města Bělehrad zaměřený na možnosti dodávek do 

městských technologií pro hlavní město Srbska. 

 

Setkání NČV Silvany Jirotkové s velvyslancem FR v ČR Roland Galharaguem 

K setkání došlo v pondělí 17. června 2019 na žádost francouzské strany. Prodiskutována byla dosavadní 

vzájemná spolupráce a její další perspektivy včetně projektů francouzské ambasády v Praze (setkání 

ministra s francouzskými inovativními firmami, setkání vědců obou zemí apod.). Francie by mohla 

podpořit vznik Centra Excelence AI. Francouzská strana se zajímala o další postup v rozvoji jaderné 

energetiky v ČR; diskutovány byly otázky spojené s deklarací „Přátel průmyslu“ či pozice v rámci 

„Internal Procuration Instrument“. Diskutována byla rovněž možnost návštěvy ministra Havlíčka ve 

Francii včetně doprovodné podnikatelské mise. 

 

10. zasedání Společné pracovní skupiny mezi MPO ČR a Vládou Moskvy doprovodila česko-ruská 

ekonomická konference 

17. června 2019 v Moskvě proběhlo jubilejní 10. zasedání Společné pracovní skupiny mezi MPO ČR 

a Vládou Moskvy. Předseda ruské části z odboru zahraničních a mezinárodních vztahů města Moskvy 

Jevgenij Dridze přivítal svůj český protějšek ředitele odboru zahraničně ekonomických politik I Martina 

Pospíšila. 10. zasedání doprovodila česko-ruská ekonomická konference, na které po úvodních slovech 

obou předsedů za přítomnosti 80 účastníků vystoupili se svými prezentacemi zástupci českých i ruských 

firem a institucí či představitelé akademické sféry. Představeny byly možnosti spolupráce v oblasti Smart 

Cities, zdravotnickém sektoru, strojírenství či univerzitní spolupráce. Oba předsedové v průběhu 

konference kladně ohodnotili vzájemné pracovní vztahy obou rezortů, zdůraznili rozvoj obchodně-

ekonomické spolupráce ČR s ruskými regiony a ocenili oboustranný zájem podnikatelů o česko-ruskou 

obchodní relaci. 
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Přijetí delegace MPO ČR v SÚJV Dubna 

Dne 18. června 2019 přijal ředitel Spojeného ústavu jaderného výzkumu (SÚJV) v Dubně Viktor Matvejev 

delegaci MPO ČR. Delegace měla za doprovodu zástupce ředitele SÚJV Richarda Lednického, vedoucího 

pracovníka obchodního oddělení SÚJV Pavla Dohnala a představitelů českých firem působících v Dubně 

možnost absolvovat prohlídku laboratoře jaderných reakcí a laboratoře fyziky vysokých energií, kde se 

od r. 2016 vyvíjí urychlovač těžkých iontů NICA (na projektu NICA/MPD s rozpočtem 400 mil. USD, který 

má být dokončen v roce 2021, se podílí také 33 odborníků z ČR). Cílem návštěvy a setkání s ředitelem 

SÚJV bylo podpořit působení českých firem v Dubně a průmyslovou návratnost ČR. 

 

Východní partnerství: Expertní panel související s obchodem a regulační spoluprací v rámci Platformy 

2: Ekonomický vývoj a příležitosti pro trh 

V Bruselu ve dnech 18. a 19. června proběhlo jednání Obchodního panelu Východního partnerství 

Evropské komise. Vzhledem k tématu panelu, mělo na jednání svého zástupce z řad odboru 51500 také 

MPO. Setkání bylo uvedeno generálními řediteli DG TRADE a DG SANTE. Dopolední část programu byla 

věnována komentáři aktuální situace a výsledkům, jichž bylo dosaženo, byly představeny nové projekty 

pro rozvoj obchodně-ekonomické oblasti (např. EaP Trade Helpdesk a další chystané platformy pro 

sanitární a fytosanitární opatření). Odpoledne bylo věnováno aspektům sanitárních a fytosanitárních 

opatření a jak se projevují v obchodní relaci zainteresovaných států. Druhý den programu byl praktický 

– představitelům jednotlivých zemí bylo detailně představeno fungování přístavu v Antverpách. 

 

Smart Export Forum 

Dne 19. června proběhlo pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu Smart Export fórum. Akci 

zorganizovalo sdružení CzechInno. Letošní první ročník byl zaměřen na sektor digitálních inovací 

a teritoriálně na region Latinské Ameriky. V rámci programu se v dopoledním úvodním bloku a následně 

dvou specificky zaměřených odpoledních odborných programových bloků představilo na 40 

přednášejících z 8 zemí. Hosty uvítal náměstek ministra průmyslu a obchodu, Petr Očko, o komplexní 

podpoře exportu s důrazem na Latinskou Ameriku informoval ředitel odboru řízení exportní strategie 

a služeb MPO, Rudolf Klepáček. 

 

 
 

Sedmé zasedání Společné pracovní skupiny pro koordinaci obchodně-ekonomické spolupráci mezi ČR 

a Republikou Tatarstán 

Dne 20. června 2019 se konalo v Praze 7. zasedání Společné pracovní skupiny mezi ČR a Tatarstánem. 

České části předsedal náměstek ministra Eduard Muřický, tatarstánské straně pak místopředseda vlády 
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a ministr průmyslu a obchodu Republiky Tatarstán Albert Karimov. Byl zhodnocen aktuální stav 

spolupráce i největších aktuálně realizovaných podnikatelských projektů. Byly projednány také aktivity, 

které jsou plánovány v česko-tatarstánské relaci zejména v druhém pololetí tohoto roku. Závěry jednání 

byly shrnuty v Protokolu ze zasedání. Doprovodným programem zasedání byl kulatý stůl 

podnikatelských subjektů a dvě exkurze do českých výrobních závodů. 

 

Náměstek Bärtl jednal s ministrem zahraničí Portorika 

Náměstek ministra průmyslu a obchodu jednal 24. června s ministrem zahraničí a zástupcem guvernéra 

Portorika, panem Luisem G. Rivera-Marínem. Jednání o příležitostech k česko-portorické spolupráci 

ukázalo vysoký potenciál v oblastech jako energetika, vodní technologie, nanotechnologie, či 

farmaceutický průmysl. Diskutována byla také problematika investic a spolupráce v R&D, dále pak česká 

řešení využitelná v souvislosti s dopady hurikánů na ostrov. Ačkoli obchod mezi ČR a tímto 

nezačleněným americkým teritoriem má prostor pro zlepšení, je patrné, že příležitostí je k tomu celá 

řada. 

 

Přijetí představitelů státu Taraba 

Dne 24. června proběhlo v Petschkově paláci setkání zástupců oddělení Afriky, Asie a Austrálie se 

zástupci správní rady státu Tabara v Nigérii. Hlavními bodem jednání bylo téma posílení exportních 

schopností soukromého sektoru v Nigérii se zaměřením na zemědělství a zemědělskou výrobu. Jednání 

byl za oddělení Afriky, Asie a Austrálie přítomen vedoucí oddělení Petr Kulovaný a referent oddělení 

Václav Hankovec. Správní rada státu Tabara byla reprezentována jejím guvernérem Dariusem 

Dicksonem Ishaku a radním Agbu Kefasem. Taraba je stát v severovýchodní Nigérii, pojmenovaný po 

řece Tarabě, která protíná jižní část státu. Hlavním městem Taraba je Jalingo. Oba představitele státu 

Taraba doprovázel ředitel firmy Knights a.s. v Praze, Karl Laryea. Všichni zúčastnění vyjádřili podporu 

posílení česko-nigerijským obchodním vztahům, především pak v oblasti zemědělské techniky, 

strojírenské výroby a důlním průmyslu. 

Petr Kulovaný k tomu mimo jiné uvedl: „Česká republika respektive dřívější Československo vybudovalo 

v Africe mnoho závodů a určitě je i dnes možné navázat na tradici vývozu českých výrobků, především 

pak ze 70. a 80. let minulého století”. V této souvislosti byly zmíněny například i kulturní styky a oblast 

turismu, které by se mohly do budoucna stát důležitým bodem spolupráce v česko-nigerijských vztazích. 

MPO bude do budoucna nadále podporovat bilaterální business projekty v rámci státních programů 

v mimoevropských zemích. 

 

Třetí zasedání česko-ukrajinské Pracovní skupiny pro průmysl v Oděse 

Ve dnech 25. – 27. června se konalo 3. zasedání česko-ukrajinské Pracovní skupiny pro průmysl, působící 

v rámci česko-ukrajinské Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou 

spolupráci. Cílem zasedání bylo zhodnotit stávající česko-ukrajinskou spolupráci v oblasti strojírenství, 

železniční infrastruktury, farmaceutického průmyslu a stavebnictví a vyřešit případné problémy které 

v relaci vyvstaly. Během zasedání byl delegaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR prezentován 

společný česko-ukrajinský projekt montáže tramvají pro město Oděsa v podniku Odesgorelektrotrans. 

Zasedání pracovní skupiny v Oděse také potvrdilo snahu MPO ČR o spolupráci nejen na celostátní, ale 

taktéž na regionální úrovni. 

 

 

 

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/
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Představení letounu Embraer KC-390 v ČR 

Jeden z největších světových výrobců letadel, brazilská společnost Embraer, která navštívila ČR již 

v rámci incomingové mise spoluorganizované i MPO v únoru tohoto roku, zavítala do Česka 26. června 

2019 s cílem představit finální verzi svého letadla KC-390. Demonstrace se zúčastnili i zástupci MPO 

v čele s náměstkem ministra průmyslu a obchodu, Vladimírem Bärtlem. KC-390 je víceúčelový 

transportní vojenský letoun, který je výsledkem úspěšné česko-brazilské spolupráce mezi Embraer 

a Aero Vodochody, za spoluúčasti dalších českých firem. Jedná se také o důkaz, že český letecký průmysl 

má zahraničním partnerům co nabídnout a dokáže se podílet i na takto komplexních projektech 

a fungovat jako strategický partner pro velké sektorové hráče. 

 

   

 

Rada EU schválila obchodní a investiční dohody s Vietnamem 

Rada EU 25. června schválila Dohodu o volném obchodu a Dohodu o ochraně investic mezi EU 

a Vietnamem. Dohody tak bude možné podepsat v neděli 30. června 2019 v Hanoji a zahájit ratifikační 

proces. Vietnam je první rozvojovou zemí, se kterou se EU podařilo uzavřít takto ambiciózní dohody 

odpovídající vysokým požadavkům na moderní obchodní a investiční dohody vč. záruk na ochranu 

pracovněprávních a environmentálních standardů. Tyto dohody jsou ale první vlaštovkou celé řady 

vyjednávaných dohod otevírajících dveře pro evropské firmy do regionu jihovýchodní Asie. 

Dohoda o volném obchodu s Vietnamem svým vstupem v platnost odstraní 65 % veškerých cel a po 

uplynutí všech přechodných období eliminuje v zásadě všechny zbývající tarify. Dohoda rovněž 

odstraňuje množství netarifních překážek, podporuje používání mezinárodních standardů v technických 

normách, zajišťuje uznávání unijních certifikátů v automobilovém průmyslu, usnadňuje přístup na trh 

služeb a otevírá trh veřejných zakázek. Nově jsou na vietnamském trhu také chráněna označení 

tradičních českých produktů jako Žatecký chmel, České pivo a Českobudějovické pivo. 

Nezávislá dopadová studie, kterou si nechalo Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovat, identifikovala 

největší přínosy pro české exporty v automobilovém sektoru (možný nárůst až o 55%), strojírenském 

a elektrotechnickém průmyslu (nárůst o 35%), potravinářském (21%) a chemickém průmysl (14%). 

Z hlediska dovozů lze očekávat největší nárůst v textilním sektoru (až o 80%) a potravinářském průmyslu 

(až o 30%). Úspora na clech bude až 575 mil. Kč (97 mil. Kč na vývozech a 478 mil. na dovozech) a firmy 

na dalších nákladech ušetří dalších až 330 mil. Kč. 

Dohoda o ochraně investic pak obsahuje moderní pravidla pro ochranu investic vynutitelná 

prostřednictvím nového systému Investičního soudu (Investment Court System). Dohoda zaručuje jak 

vyšší ochranu pro investory, tak zajišťuje právo vlád regulovat v zájmu svých občanů. Nová dohoda 

nahradí dvoustranné investiční dohody, které má v současné době s Vietnamem uzavřeno 21 členských 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018PC0691
https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/2018/1/Dopadova-studie-EUSFTA---EVFTA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018PC0693
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států EU včetně ČR, přičemž zavádí nové právní záruky zabraňující střetu zájmů a zvyšuje 

transparentnost procesu řešení sporů. 

Nedělní slavnostní podpis je prvním krokem k ratifikaci obou dohod a jejich vstupu v platnost. Obchodní 

dohoda bude EU schválena rozhodnutím Rady, jakmile s ní vyjádří Evropský parlament souhlas. Naopak 

Investiční dohoda, jako dohoda ve smíšené kompetenci, musí být nejprve ratifikována všemi členskými 

státy v souladu s jejich příslušnými vnitřními postupy, až poté ji může EU se souhlasem Evropského 

parlamentu oficiálně uzavřít. Více o dohodách s Vietnamem najedete na stránkách Evropské komise. 

 

 
 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/
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S patenty po celém Česku 

 

V uplynulých dvou měsících MPO vyjelo do 

regionů a s odborníky z veřejné sféry i praxe 

šířilo osvětu o efektivní ochraně průmyslového 

vlastnictví. Desítky podnikatelů i výzkumníků 

z Hradce Králové, Brna, Prahy a Českých 

Budějovic mohly využít jedinečné možnosti 

účasti na semináři ve svém domácím prostředí. 

Druhým rokem se ze zpětné vazby 

zúčastněných potvrdila potřeba osvěty v této 

širší veřejnosti méně známé oblasti podpory 

podnikání, v níž se propojuje činnost hned 

několika státních institucí a soukromé sféry 

pod záštitou a koordinací MPO a AMSP. 

Zájemci o oblast ochrany inovativních výrobků 

a výrobních postupů získali cenné rady ze 

strany odborníků Úřadu průmyslového 

vlastnictví, kteří radili, jak díky patentům 

úspěšně vydělat a jak se orientovat 

v patentových databázích a inspirovat se 

produkty konkurence nejen v České republice 

a Evropské unii, ale rovněž ve třetích zemích. 

Díky finanční podpoře státu se zainteresované 

firmy a výzkumníci zejména z technických 

oborů dozvěděli, že propojení soukromé sféry 

a akademického prostředí v oblasti výzkumu, 

vývoje a následné ochrany produktů může mít 

velmi pozitivní výsledky na všechny fáze jejich 

projektů. Díky celé škále programů 

Technologické agentury ČR, prostřednictvím 

které jsou vyhlašovány resortní i nadresortní 

programy, mohou zájemci nejen zkoumat 

a vyrábět, ale také úspěšně chránit 

a exportovat výsledky své práce za finanční 

podpory z národních i evropských zdrojů. 

V jednotlivých regionech pak byli pozváni 

místní patentoví zástupci, představitelé 

inovačních center a podnikatelé mající 

s patentováním bohaté zkušenosti. Díky 

debatám o patentové praxi tak byl nabídnut 

ucelený vzdělávací cyklus, který má i do 

 

Čeští zaměstnavatelé budou snadněji 

zaměstnávat kvalifikované cizince 

 

Stále více českých zaměstnavatelů čelí 

problému s nedostatkem zaměstnanců na 

českém trhu práce, který řeší zejména 

najímáním pracovníků z ciziny. Zaměstnat 

cizince ze země mimo EU může být ovšem 

složité. 

Novela zákona o pobytu cizinců a s ní spojené 

připravované vládní programy zaměřené na 

zaměstnávání cizinců z třetích zemí by měly 

pomoct s řešením nedostatku pracovníků 

a významně usnadnit tento proces. 

Připravované vládní programy – Program 

Klíčový personál, Program vysoce kvalifikovaný 

zaměstnanec a Program kvalifikovaný 

zaměstnanec nahradí a zjednoduší dosavadní 

projekty ekonomické migrace. 

V návaznosti na tyto změny Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ve spolupráci 

s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem 

zahraničních věcí a Ministerstvem práce 

a sociálních věcí uspořádalo osvětový „Seminář 

k novele zákona o pobytu cizinců 

a připravovaným vládním programům 

ekonomické migrace“. 

V rámci tohoto semináře, který proběhl 

v Praze, dne 27. června 2019, zástupci státní 

správy společně se sociálními partnery 

diskutovali s více než stovkou českých 

zaměstnavatelů možnosti řešení akutního 

nedostatku kvalifikované pracovní síly. 

Účastníci měli možnost dozvědět se 

o přínosných změnách, které s sebou vládní 

programy přinášejí. Jedná se například 

o rozšíření teritoriálního zaměření, poskytnutí 

určitých výhod v procesu podávání žádosti 

o zaměstnaneckou kartu (např. nahrazení 

některých dokumentů písemným potvrzením), 

zkrácení procesu získávání pracovního povolení 
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budoucna potenciál rozšiřovat v co nejvyšší 

míře osvětu v oblasti ochrany know-how. 

Ti, kdo některý z regionálních seminářů 

nestihli, nemusí mít obavy. Na podzim tohoto 

roku bude na půdě MPO uspořádán již čtvrtý 

celodenní seminář o efektivní ochraně 

průmyslového vlastnictví, který slibuje ještě 

větší důraz na problematiku patentování a jeho 

financování jak v Česku, tak ve světě. 

pro vybrané vysoce kvalifikované zaměstnance 

či o možnosti využití mimořádného pracovního 

víza pro vybrané skupiny pracovníků, které 

bude moci aktivovat vláda svým nařízením. 

Významnou novinkou je také zdvojnásobení 

kvót pro příjem žádostí zastupitelského úřadu 

ČR ve Lvově, a to na 40 000 žádostí 

o zaměstnanecké karty pro pracovníky 

z Ukrajiny ročně. 

 

 
Dvoudenní konzultace firem se zahraničními zástupci CzechTrade 

Na prvním místě musíme vyzdvihnout kvalitu přihlášených firem. Oproti loňskému roku byla drtivá 

většina firem „export ready“, s potenciálem a věcným přístupem k působení v zahraničí a byznysu 

obecně. Navíc byla téměř 100% účast přihlášených firem, což svědčí o velkém zájmu firem o tento typ 

akcí. 

Stále sílící odezva firem na přijatou inovační strategii a podporu při jejich internacionalizaci nás 

inspirovala k uskutečnění rychlého průzkumu. Jeho cílem bylo zjistit podíl konzultací uskutečněných 

zahraničními kancelářemi s inovativními firmami na včera skončené akci. Jakou firmu jsme zařadili mezi 

inovativní? Každou s dlouhodobým horizontem působnosti, která přichází s inovacemi, ať už 

produktovými tak i produkčními. Nicméně pro účel klasifikace „výrazně inovativní firmy“ jsme použili 

metodiku EK definující tzv. KET´s (Key Enabling Technologies). Ukázalo se, že celkem 11 % zúčastněných 

spadá do kategorie výrazně inovativních firem. Největší procento z nich v rámci Evropy zaznamenali 

kolegové z Chorvatska (28,6 %), Belgie (25 %) a Turecka (19%). Ve světě pak tyto firmy projevily zájem o 

JAR (27,8 %), Thajsko a Korejskou republiku (25 %), Brazílii (24,2 %), Chile a Austrálii (22,5 %) a USA 

(19 %). S firmami budeme nadále pracovat a pomáhat jim prosadit se na zahraničních trzích. 
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Dvanáct českých pivovarů se představilo na unikátní akci 

Ve třetím červnovém týdnu se ve Velké Británii poprvé uskutečnil Czech Beer Week. Celý týden se tak v 

londýnských barech a restauracích servírovalo pivo z tuzemských pivovarů, vařené tradiční českou 

technologií. Vrcholem byl Czech Beer Day (19. června) s dvanácti prezentovanými pivovary na české 

ambasádě, který zorganizovala londýnská pobočka agentury CzechTrade a česká ambasáda za pomoci 

CzechTourism. Czech Beer Day je největší B2B festival tradičně vařeného českého piva v celé EU mimo 

Českou republiku. Sdružuje pivovary, pro které je kvalita vlastního produktu nejdůležitějším aspektem, 

od velkého Budvaru přes obnovený Jarošovský pivovar, regionální Holbu až po české specialisty na 

řemeslné vaření jako Matuška a Muflon, včetně pražského mikro pivovárku Jihoměstský. Na Czech Beer 

Day bylo ve světové premiéře představeno pivo Red Flamengo, které je unikátní tím, že jako vůbec první 

pivo v historii obsahuje Astaxanthin. Jde o antioxidant získaný z mořských řas, který byl vyvinutý ve 

spolupráci právě Jihoměstského pivovaru a společností Alga Life nutrition. 

Významným prvkem Czech Beer Day je příležitost pro britské restaurace zavést do svého portfolia 

tradičně vařené české pivo. V návaznosti na českou pivní misi CzechTradu pro britské distributory se 

podařilo postavit dodavatelský řetězec pro tradičně vařená česká piva, který dostal název Real Bohemian 

Lagers. Klíčovým distributorem se stává britská firma Euroboozer, která bude tuto novou pivní kategorii 

propagovat a s vybranou řadou českých pivovarů obchodovat. Britská pobočka agentury CzechTrade 

bude ve Spojeném království v partnerství se společností Euroboozer nadále prosazovat česká piva s 

cílem učinit z „real bohemian lager“ respektovanou kategorii na tomto náročném, avšak zároveň 

perspektivním pivním trhu. 

 

Czech Republic The Country for The Future 

Na zahraničních veletrzích již uvidíte logo Czech Republic The Country For The Future i na stáncích 

prezentující české firmy pod vlajkou CzechTrade. Logo je pro nás novým velmi důležitým prvkem, který 

nehraje jen roli označení země, ale pomáhá naladit zahraničního partnera na příležitosti, které ČR nabízí. 

Kromě významných veletrhů jako je Hannover Messe či stavební veletrh v Budapešti Construma 2019, 

bylo logo již implementováno i na další propagační materiály určené jako podpora pro zahraniční 

kanceláře CzechTrade. Mezi ně patří i oborové katalogy představující dílčí průmyslové sektory se 

zaměřením na výrobně-dodavatelský potenciál České republiky. 

 

 
 

Náměstek Marian Piecha navštívil veletrh China-CEEC Expo a otevřel pobočku CzechTrade 

Na veletrhu China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair v čínském Ningbo, kterého se 

tradičně účastní země střední a východní Evropy, se účastnil ve dnech 8. – 9. června 2019 Marian Piecha 

schůzky představitelů vystavujících států a dále navštívil expozici vystavovatelů z České republiky. 

Veletrh byl zaměřen na hospodářskou a obchodní spolupráci označovanou jako mechanismus 17 + 1. Z 

českých firem, které se účastnily veletrhu, se jednalo o tradiční firmy působící v oblasti potravinářského, 

automobilového, sklářského a textilního průmyslu (např. Becherovka, Marlenka, Škoda, Skyleader, 

Preciosa, Crystalite Bohemia, Grund, Alpine Pro a další). Velkou pozornost médií, včetně čínské státní 
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televize, upoutalo představení ultralightu firmy Skyleader – Skyleader 600. V expozici byly dále 

představeny státní agentury CzechInvest, CzechTourism, CzechTrade. 

V rámci veletrhu se náměstek Marian Piecha setkal se starostou města Ningbo a projednal možnosti 

uplatnění českých firem v provincii Zhejiang. Dalším bodem programu české delegace bylo otevření nové 

pobočky CzechTrade v jihočínském Kantonu, které se uskutečnilo dne 10. června 2019. Slavnostního 

otevření se zúčastnili pan Vladimír Tomšík, velvyslanec v Číně, pan náměstek Marian Piecha za účasti 

zástupců českých a čínských firem. Kancelář CzechTrade v Kantonu bude řídit zkušený Aleš Červinka. 
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Připravujeme 

 
Technologická spolupráce a příležitosti pro české firmy směřující do Brazílie 

Ministerstvo průmyslu a obchodu by rádo informovalo o příležitostech pro české inovativní společnosti 

v Brazílii. Jedná se o druhou nejčastější destinaci českých exportů do Latinské Ameriky, přičemž trendem 

posledních dvou let je kromě nárůstu obratu vzájemného obchodu také prohlubování vzájemné 

vědecko-technologické spolupráce. Brazílie je od letošního roku partnerem Technologické agentury ČR 

v programu DELTA 2, skrze spolupráci s brazilskou Národní agenturou pro průmyslové vzdělávání SENAI. 

Její představitelé navštívili ČR v dubnu 2018, v únoru se poté uskutečnila reciproční návštěva AV ČR, 

CIIRC, TAČR, CzechInvest a dalších vedená poslancem Pavlem Juříčkem. V přímé návaznosti na tyto 

aktivity bude na podzim 2019 realizována technologická mise, které se zúčastní čeští experti na 

automatizaci, digitalizaci a průmysl 4.0. Misi podpořenou MPO organizuje agentura CzechInvest spolu s 

velvyslanectvím ČR v Brasilia a generálním konzulátem v São Paulo. Další příležitostí pro české firmy je i 

nově vypsaná soutěž Brazil Tech Award, díky které mohou firmy získat až 70 000 £ pro založení vlastní 

pobočky v Brazílii. Více o této soutěži i o dalších aktivitách v oblasti vědecko-technologické spolupráce 

s Brazílií se můžete dovědět na stránkách MPO. 

 

České předsednictví ve Visegrádské skupině (CZ V4 PRES) 

Dne 1. července 2019 Česká republika přebírá od Slovenska předsednictví ve Visegrádské skupině. 

Započne tak roční období, pro něž si Česká republika zvolila za své priority „3 R“: „Reasonable solutions“ 

rozumná řešení, „Revolutionary technologies“ revoluční technologie a „Reconciling approaches“ 

překonávání dělicích linií. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje řadu akcí zaměřených tematicky 

zejména na iniciativy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitální agendu, umělou inteligenci, průmysl 

4.0, smart technologie v energetice, čistou mobilitu, podporu konkurenceschopnosti a chytré investice. 

Některé z nich předpokládáme uskutečnit v rozšířených formátech, které budou teritoriálně zahrnovat 

např. Východní partnerství, Jižní Koreu, Izrael či Nizozemsko. 

 

Na neformální ministerské jednání v Helsinkách přiletí ministr Havlíček českým letadlem Zlín 143 

Finské předsednictví v Radě EU uspořádá ve dnech 4. a 5. července 2019 neformální jednání Rady pro 

konkurenceschopnost (část vnitřní trh a průmysl). Jednání zahájí finský premiér A. Rinne a předseda EK 

J.-C. Juncker. Tématem jednání bude politika vnitřního trhu EU, a to v souvislosti s průmyslovou 

politikou, digitalizací, energeticko-klimatickou politikou, ochranou hospodářské soutěže a dalšími 

aspekty. ČR bude na jednání zastupovat místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel 

Havlíček a náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Delegace využije tuto pracovní cestu i 

k propagaci českého leteckého průmyslu – na místo totiž přiletí českým letadlem Zlín 143, které bude 

pilotovat právě náměstek Bärtl. Ve spolupráci se ZÚ Helsinky jsou pak v plánu i navazující prezentace 

letadla a jeho klíčových vlastností. 

 

Investiční fórum „10 Years After Prague“ 

Zástupci MPO byli během konference „10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a 

příležitosti pro obchod“ pozváni k účasti na investičním fóru „10 Years After Prague“, které se bude 

konat 10. a 11. července v Batumi. Fórum tedy bude s účastí odboru 51500. Během fóra bude 

zhodnoceno investiční prostředí ve státech Východního partnerství ze strany představitelů zemí 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/technologicka-spoluprace-a-prilezitosti-pro-ceske-firmy-smerujici-do-brazilie--246943/
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Východního partnerství, EBRD a Evropské investiční banky. Na okraj fóra proběhne setkání výkonných 

tajemníků Smíšené komise mezi ČR a Gruzií. Během setkání bude zhodnoceno plnění aktivit vytýčených 

v Protokolu 4. zasedání, jež proběhlo v září 2018 v Gruzii, a dojde k přípravě na 5. zasedání, které by 

měla ve 4. čtvrtletí 2019 hostit Česká republika. 

 

Oborová mise zaměřená na oblast odpadového hospodářství do Gruzie 

MPO ČR ve spolupráci se ZÚ Tbilisi v termínu 5. – 9. srpna 2019 pořádá v rámci projektu pro podporu 

ekonomické diplomacie misi do Gruzie zabývající se podporou společností v oblasti odpadového 

hospodářství. Účastníci mise budou v Batumi jednat s představiteli vlády Adžárské autonomní republiky 

i se zástupci společností, které se oblastí odpadového hospodářství zabývají. Následně skupina přejede 

do Tbilisi, kde bude přijata českým velvyslancem v Gruzii J. E. Petrem Mikyskou. Zástupci českých 

společností se nejprve setkají se zástupci města a potom na českém velvyslanectví v Tbilisi dojde ke 

kulatému stolu českých a tbiliských společností. 
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