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Vážení čtenáři, kolegové a kolegyně, 

aktuální zpravodaj sice nese název měsíce července, ale v Evropské unii ještě v žádném případě letní 

„okurková sezóna“ nezačala. Na konci května si Evropané zvolili svých 751 zástupců v Evropském 

parlamentu pro nové volební období. Komentátoři výsledky evropských voleb většinou zhodnotili jako 

historickou ztrátu pro tradičně „vládnoucí“ blok lidovců a socialistů, kteří poprvé ztratili absolutní 

většinu. Významné zisky mandátů naopak zaznamenala nová liberální frakce Obnova Evropy, která 

vznikla z dřívější Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE). 

Na volby do Evropského parlamentu navázal horký začátek léta v podobě „hry o evropské trůny“, kdy se 

rozhodovalo o tom, kdo povede klíčové unijní instituce. Shody na jednotlivých jménech bylo dosaženo 

po maratonu jednání 2. července – předsedou Evropské rady byl zvolen belgický premiér Charles Michel, 

za prezidentku Evropské centrální banky byla navržena francouzská kandidátka Christine Lagarde, 

vysokým představitelem EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku by se měl stát španělský ministr 

zahraničních věcí Josep Borrell a na klíčový post předsedy Evropské komise byla nominována německá 

ministryně obrany Ursula von der Leyen. Ta byla do této funkce formálně zvolena Evropským 

parlamentem dne 16. července a to těsnou většinou 383 hlasů, kdy kandidátka potřebovala minimálně 

374 hlasů. Výsledek hlasování naznačuje, že budoucí Komise může mít těžkou pozici při získávání 

podpory Evropského parlamentu pro své legislativní návrhy. Ursula von der Leyen již oznámila záměr 

během prvních 100 dní v úřadě navrhnout nový Evropský zelený úděl (European Green Deal), který bude 

cílit na dosažení klimatické neutrality. Prioritou MPO v tomto ohledu bude, aby tento balíček dostatečně 

garantoval konkurenceschopnost evropského průmyslu. 

Žhavé bruselské kuloáry letošního léta příjemně ochlazuje chladnější severské podnebí nové 

předsednické země Evropské unie. Již tradičně se 1. července evropské předsednické štafety ujal nový 

stát – Finsko. V následujícím pololetí se finské předsednictví plánuje zaměřit na agendu udržitelného 

růstu evropské ekonomiky, což zahrnuje pro ČR klíčová témata vnitřního trhu, průmyslu, ale i energetiky 

a boje proti změně klimatu. Prvním neformálním jednáním pod vedením finských kolegů bylo již 4. a 5. 

července jednání ministrů pro vnitřní trh a průmysl v Helsinkách, jehož se za ČR zúčastnil místopředseda 

vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jeho dopravní prostředek na toto jednání, malé 

letadlo české výroby Zlín-143 (o nějž se zajímá finská armáda), vzbudil nemalý zájem. 

 

 

 

 

 



 

 

Závěrem bych Vás rád nalákal na naše semináře o vnitřním trhu z pohledu malých a středních 

podnikatelů, jež jsme rozjeli s partnery s cílem informovat naše podnikatele o příležitostech společného 

evropského trhu a bezplatných službách pro podnikatele, jako je SOLVIT či ProCop, které MPO zajišťuje. 

Letos se uskutečnily již tři – v Praze, v Ostravě a v Českých Budějovicích. Další je v plánu 3. října 2019 v 

Brně. V roce 2020 navštívíme další krajská města, přičemž na první seminář v lednu 2020 přijali pozvání 

i zástupci Německa a Rakouska, tedy zemí, kam směřuje značná část českého exportu. Podrobnější 

informace budou včas k dispozici na webových stránkách MPO a na našich profilech na sociálních sítích. 

 

Přeji Vám zajímavé čtení a klidné léto! 

 

 
Martin Bednář 

Ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu 

 

Událo se (nejen) na MPO 

 
Vnitřní Mongolsko nabízí českým firmám příležitosti k obchodu 

Zástupci MPO a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Chaloupecký začátkem června přijali zástupce 

čínského Úřadu pro obchod Autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko. 7. června proběhla B2B konference, 

která propojila firmy z Vnitřního Mongolska a České republiky. MPO reprezentoval zástupce ředitele 

odboru Petr Kulovaný. Díky bohatým zdrojům nerostných surovin v třetí největší čínské provincii je 

partnerství s Vnitřním Mongolskem pro Českou republiku velmi důležité. Čínskou delegaci doprovodili i 

zástupci 19 čínských firem, které se zabývají textilním průmyslem, energetikou, čínskou medicínou, e-

commerce, či metalurgií. Ředitel odboru MPO Richard Hlavatý nabídl možnosti spolupráce v oblasti 

těžby, ve které má Česká republika bohaté zkušenosti. Jako příklad uvedl know-how VŠB-TU v Ostravě v 

oblasti bezpečnosti těžby. Česká strana dala podnět k dodávkám důlních zařízení, techniky vodního 

hospodářství i možnosti studia čínských studentů na České zemědělské univerzitě v Praze. Zástupci 

Vnitřního Mongolska pozvali českou reprezentaci na veletrh China-Mongolia EXPO, který se uskuteční 

od 6. do 10. září 2019. 

 

Francouzský velvyslanec navrhuje plán rozvoje česko-francouzských ekonomických příležitostí 

Náměstkyně Silvana Jirotková se 17. června setkala s francouzským velvyslancem Rolandem 

Galharaguem. Velvyslanec vyjádřil snahu o prohloubení vztahů mezi Českou republikou a Francií, 

zejména usnadnit větší příliv českých investic do Francie. Průmyslu se tím napomůže k posílení 

konkurenceschopnosti společnými projekty v oblastech infrastruktury, inovací, umělé inteligence, apod. 

Investice mezi státy jsou nyní v úhrnu cca 10 mld. €. Francouzská administrativa se zajímá o možnosti 

dostavby českých jaderných elektráren. Proto má dojít k dalšímu setkání pracovní skupiny v energetice 



 

 

v Praze 8. července, na české straně s náměstkem ministra Nedělou a na francouzské se státní tajemnicí 

Schwartz. 

Schůzka ministra Havlíčka s francouzským velvyslancem se uskutečnila 22. července a jejím tématem 

bylo mj. naplňování priorit v rámci Akčního plánu strategického partnerství České republiky a 

Francouzské republiky na období 2018 – 2022. Jedním z hlavních cílů je více vybalancovat vzájemné 

obchodní a investiční vztahy (mj. zvýšit podíl našich investic ve Francii), podpořit investice do výroby s 

vyšší přidanou hodnotou, posunout ČR směrem vzhůru v hodnotovém řetězci. 

Francie má velký zájem na spolupráci v energetice. Velvyslanec se zajímá o aktuální situaci a kalendář 

kroků pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR. Probíhají i smíšené pracovní skupiny v energetice, jejíž 

poslední zasedání se uskutečnilo 18. července v Praze. Francie také nabídla při jednání expertízu v oblasti 

úložišť jaderných odpadů. 

Pozornost Havlíček s Galharaguem věnovali i vědecké spolupráci a umělé inteligenci, kde je Francie 

připravena podpořit vznik Centra Excelence umělé inteligence v ČR. Velvyslanec pozval pana ministra k 

setkání s významnými francouzskými investory a podnikateli v ČR, kteří jsou též aktivní v oblasti nových 

technologií a umělé inteligence. V oblasti inovací je pro Francii prioritou „Battery Alliance“, kde získali 

podporu řady zemí, včetně Slovenska.  

Velvyslanec pozval ministra Karla Havlíčka na návštěvu francouzských technologických parků Sophia 

Antipolis a Cadarache, jejíž součástí by mohla být podnikatelská mise. Při té příležitosti by česká 

obchodní delegace navštívila Paříž, kde je hustá síť inkubátorů a start-upů. Ty mají ve Francii daňové 

úlevy i možnost, aby pracovníci start-upů pracovali bez víz. Ministr Havlíček vybídl k setkání českých a 

francouzských inovativních firem. Setkání zorganizuje ambasáda ve spolupráci s Business France. 

Náměstek MPO Očko navrhl setkání vědců obou zemí v rámci projektu „Barrand“. 

 

Průlom v obchodní politice: Dosažení politické dohody mezi EU a Mercosur 

V pátek 28. června 2019 se po 20 letech vyjednávání podařilo úspěšně dosáhnout politické shody EU s 

jihoamerickým uskupením Mercosur (Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay) o budoucí obchodní 

dohodě. Ta otevře českým firmám přístup na trhy, které byly dosud zatížené řadou tarifních i netarifních 

překážek, jejichž odstranění významně podpoří již tak stále rostoucí český export do těchto teritorií. 

Celkově se na evropské úrovni očekává úspora na clech až čtyři miliardy EUR ročně. EU je již nyní 

největším obchodním a investičním partnerem Mercosuru a nově je také prvním, kterému se podařilo s 

tímto blokem jihoamerických zemí dohody tohoto formátu dosáhnout. Více informací naleznete na 

našem webu. 

 

Elektromobilita jako výzva k vývoji a exportu do Šanghaje 

Impuls k prohloubení spolupráce mezi českými a čínskými společnostmi dal pan Zhang Jian Ming z 

šanghajské Komise pro ekonomiku a informatiku. Řediteli odboru MPO Hlavatému na setkání v červnu 

představil sektory, ve kterých by se české společnosti mohly významným způsobem uplatnit. Jsou to 

zejména automobilový, elektrotechnický, strojírenský, farmaceutický či chemický průmysl. Velký zájem 

je z čínské strany o rozvoj technologií velkokapacitních baterií, informačních a komunikačních 

technologií a solární energetiky. Hlavatý spatřuje potenciál ke spolupráci v oblastech čištění vody, 

mobilních letišť, instalace radarů a další letištní techniky, výzkumu a výroby elektromobilů a 

velkokapacitních baterií. Využití velkokapacitních baterií na čínském trhu je mj. při přírodních 

katastrofách, či black-outech a zároveň ulehčí i přenosové soustavě, která je zatížena velkými výkyvy ve 

spotřebě elektřiny v průběhu dne. Velký potenciál má elektromobilita v Šanghaji, kde se loni uvedlo do 

provozu 70 000 elektromobilů, přičemž je tam registrováno 250 000 elektromobilů. Mezi podporované 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prulom-v-obchodni-politice--eu-otevira-firmam-dvere-na-trh-mercosuru---247373/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prulom-v-obchodni-politice--eu-otevira-firmam-dvere-na-trh-mercosuru---247373/


 

 

značky patří Tesla a Volkswagen. V listopadu 2019 se bude Česká republika prezentovat na veletrhu 

China International Import Expo, pro který získala partnerský status. 

 

Nové příležitosti pro dodavatele hydroenergetických zařízení v Indii 

Na konci června se v Indii pod vedením ředitele odboru MPO Hlavatého uskutečnila podnikatelská mise 

pěti českých výrobců zařízení pro vodní elektrárny. Delegaci doprovázel i velvyslanec ČR v Indii Milan 

Hovorka. Podnikatelé navštívili dva indické svazové státy Uttrakhand a Manipur, které leží v hornaté 

oblasti s vysokým potenciálem pro vodní energetiku. V uvedených státech se zástupci českých 

společností setkali s vrcholnými politickými představiteli, s agenturami relevantními pro daný sektor i s 

indickými firmami, se kterými by mohli na konkrétních projektech spolupracovat. Čeští podnikatelé tak 

získali možnost nahlédnout k obchodním příležitostem. Pětice českých firem se v Dillí představila na 

Mezinárodní konferenci malých a středních podniků a zúčastnila se schůzky s náměstkem ministra 

nových a obnovitelných zdrojů energie Indie. Mise tak napomohla českým společnostem, aby se v Indii 

mohly zapojit do stavby malých vodních elektráren. Účastníci vyhodnotili, že Indie je z pohledu 

obchodního potenciálu na vzestupu, zejména díky podpoře indické vlády, která investuje do 

obnovitelných zdrojů energie. Nyní je vhodný okamžik, aby se o indický trh aktivně zajímali dodavatelé 

technologií obnovitelných zdrojů energie a technologií na úpravu a čištění vody. MPO společně s 

agenturou CzechTrade a s obchodním úsekem Velvyslanectví ČR v Indii je připraveno pomoci českým 

exportérům se na indickém trhu zorientovat. Česká delegace využila příležitosti pobytu v Indii také k 

tomu, aby slavnostně inaugurovala poštovní známku, kterou MPO vydalo k příležitosti 150. výročí 

narození Maháthmá Gándhího. 

 

 
 

Proběhlo historicky první česko-emirátské business fórum 

Česko-emirátské business fórum proběhlo od 2. do 3. července. Připravovalo ho Velvyslanectví České 

republiky v Abú Dhabí, zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Dubaji a agentura CzechTourism. 

Fórum osobně zaštítil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Fórum se uskutečnilo v rámci obchodní 

mise ze Spojených arabských emirátů (SAE), kterou vedl náměstek ministerstva hospodářství 

Mohammed Ahmed bin Abdul Aziz Al Shehhi společně s místopředsedou Dubajské obchodní komory 

Hishamem Al Shirawim. Českou delegaci vedli Jan Dejl, první náměstek ministra průmyslu a obchodu, a 



 

 

David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj. Obchodní mise ze SAE navštívila Karlovarský kraj, 

kde proběhla prezentace o regionálních investičních příležitostech. Součástí obchodního fóra byly 

panelové prezentace z oborů, jako je digitální ekonomika, umělá inteligence, sklářství, turismus a další. 

Součástí programu delegace byly i návštěvy tradiční české sklárny Moser či 54. ročníku Mezinárodního 

filmového festivalu v Karlových Varech. 

Czech Business Council je asociace českých podnikatelů a firem s dlouhodobým zájmem o obchod se 

Spojenými arabskými emiráty. Jedná se o podnikatelskou platformu pracující na základě licence 

Dubajské obchodní komory. Díky mnoha aktivitám, na které se zaměřuje, přispívá k rozvoji vzájemných 

obchodních, kulturních a ekonomických vztahů a šíří tak renomé České republiky i samotných exportérů 

v regionu. Svým působením ulehčuje podmínky exportérům, kteří o vývozu do SAE teprve přemýšlejí. 

Agentura CzechTrade asociaci Czech Business Council podporuje již od jejího založení v roce 2014 na 

základě podepsaného memoranda o porozumění. Agentura s asociací spolupracuje na podpoře exportu 

českých firem do Spojených arabských emirátů a také na přípravách společných akcí, a to včetně návštěv 

vrcholných představitelů České republiky v SAE. 

Saudská Arábie vnímá Českou republiku jako jeden z nejperspektivnějších trhů v regionu s bezpečným 

investičním prostředím a je navíc považována za bránu do dalších zemí střední a východní Evropy. 

Zástupce Dubajské obchodní komory identifikoval čtyři perspektivní oblasti hospodářské spolupráce ČR 

se SAE:  

- stavebnictví a budování infrastruktury 

- informační a komunikační technologie včetně cloud computingu 

- automobilový průmysl 

- zdravotnické služby. 

Fórum nabídlo i blok s praktickými informacemi o byznysovém prostředí v SA a zodpovědělo, jak založit 

obchodní společnost a jaká jsou specifika obchodního prostředí v regionu. Obchodní příležitosti čeští 

aktéři vidí především v turistickém ruchu a zdravotnictví. 

 

Udržitelný růst jako nosné téma finského předsednictví 

Ve dnech 4. a 5. července vedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček českou delegaci na 

neformálním ministerském jednání v Helsinkách zaměřené na udržitelný růst, vnitřní trh a průmysl. 

Letadlo české provenience Zlín-143, kterým celá delegace do Helsinek dorazila, pilotoval sám náměstek 

MPO Vladimír Bärtl.  

Udržitelný růst jako provázání jednotlivých evropských politik je nosnou myšlenkou finského 

předsednictví Radě EU. Ministr Havlíček na jednání zdůraznil servitizaci jako propojování sektoru výroby 

zboží a služeb. Servitizace může být velkou příležitostí, ke které bude nezbytné integrovat vnitřní trh EU 

v oblasti služeb. Debata se týkala i energeticko-klimatické politiky v kontextu konkurenceschopnosti 

průmyslu, která je podmínkou pro dosažení ambiciózních evropských klimatických cílů. Na proběhlé 

neformální ministerské jednání v Helsinkách naváže řádné jednání Rady EU pro konkurenceschopnost, 

část vnitřní trh a průmysl v Bruselu na konci září. 

 

Fórum Across Africa otevřelo téma historických vazeb ČR s Afrikou 

13. července uspořádala Iniciativa Humanitas Afrika s Domem národnostních menšin v Praze česko-

africké fórum. Letos se program zaměřil na historické vazby a nové obchodní příležitosti v Africe. Diskuse 

se odvíjela od historických vazeb bývalého Československa s africkými státy. Účastníci debaty se 

pokoušeli odpovědět na otázku, zda je Afrika schopna získat z partnerství s východními zeměmi EU nové 

podněty, které ovlivní její obchodně-ekonomický a demografický vývoj. Akci zahájil ředitel Humanitas 

Afrika, Kofi Nkrumah. Na fóru vystoupil například ředitel firmy Knights a.s., která nedávno zvítězila v 



 

 

tendru o dodání staveb mostů v Ghaně. Za MPO vystoupil na fóru zástupce oddělení Afriky, Asie a 

Austrálie, Václav Hankovec. Na závěr proběhly individuální konzultace s jednotlivými účastníky 

konference. Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje akce zaměřené na česko-africké obchodní 

vztahy s cílem diverzifikovat český zahraniční obchod. 

 

Investiční fórum v gruzínském Batumi otevřelo nové možnosti investic 

Ve dnech 10. a 11. července v rámci 16. Batumské mezinárodní konference v gruzínském Batumi proběhl 

první ročník investičního fóra „10 Years After Prague“. Fóra se zúčastnili vysocí představitelé zemí 

Východního partnerství, kteří v úvodním panelu zhodnotili aktuální situaci v jejich zemích a nastínili 

možnosti pro investice včetně preferovaných oblastí. Náměstci ministrů ekonomiky nejčastěji zmiňovali 

investice do školství a energetiky. Fórum se specializovalo v panelech na energetiku s infrastrukturou a 

zemědělství s průmyslem. Česká delegace následně za přítomnosti gruzínského ministra zahraničí 

Davida Zalkalianiho, primátora Batumi a ministra zdravotnictví Adžárie slavnostně otevřela novou 

výrobní linku pivovaru Batumuri, na jejíž výstavbě se podílely nejen české (Chlazení Brno a Bílek filtry), 

ale také jedna slovenská firma. 

 

Česká republika a Maďarsko iniciují platformu V4 pro energetický výzkum 

Dne 15. července 2019 se setkal místopředseda vlády a ministr Havlíček s místopředsedou vlády a 

ministrem inovací a technologií Maďarska Lászlem Palkovicsem. Z jednání vzešla iniciativa vytvořit 

společnou platformu V4 pro energetický výzkum. Česká republika chce být lídrem jaderné energetiky s 

ambicí, aby se energetických projektů účastnily tuzemské firmy. Vznikne také speciální česko-maďarská 

inovační platforma. V rámci ní chtějí země společně postupovat v oblasti inovací a technologického 

rozvoje s ohledem na budoucnost, udržitelný rozvoj i společenskou odpovědnost (CSR). Ministři 

podpořili vznik Centra excelence v oblasti umělé inteligence a evropské výzkumné infrastruktury ELI 

(Extreme Light Infrastructure), jejíž český pilíř ELI Beamlines operuje v Dolních Břežanech u Prahy. 

Ministři také kvitovali vznik konsorcia evropské výzkumné infrastruktury. 

 

Velvyslanec Pákistánu nabídl nové obchodní příležitosti 

V polovině července se uskutečnila schůzka mezi náměstkyní ministra Silvanou Jirotkovou a 

velvyslancem Pákistánu v ČR, panem I. Hussainem. V rámci schůzky si obě strany potvrdily záměr 

ministra Havlíčka navštívit Pákistán v únoru 2020, kdy ministr podepíše mezivládní Dohodu o 

hospodářské spolupráci, která založí smíšený orgán pro pravidelné projednávání projektů a příležitostí 

vzájemné spolupráce podnikatelů obou zemí. V Pákistánu je nyní vybudováno celkem sedm nových 

ekonomických zón, ve kterých investoři získávají investiční pobídky. Firmy, které se v Pákistánu usadí, se 

s přihlédnutím k preferenčním dohodám (např. s Čínou) otevírá trh s téměř třemi miliardami 

spotřebitelů. Pákistánský velvyslanec usiluje o rozšiřování výroby v Pákistánu a bojuje o nová odbytiště 

v rámci Evropy. Do oblastí s dobrým potenciálem ke vzájemné spolupráci se řadí automobilový průmysl, 

důlní průmysl včetně geologického průzkumu, energetiku, potravinářský průmysl, kožedělný průmysl a 

ICT. Pákistánská vláda rovněž podporuje rozvoj elektromobility a dopravní infrastruktury. Česká i 

pákistánská strana se shodly, že zmiňované obory mohou být vodítkem při sestavování podnikatelské 

mise, která bude doprovázet ministra na cestě do Indie. Očekávají, že cesta bude významným impulsem 

pro navyšování vzájemného obchodu, který je aktuálně hluboko pod možnostmi toho, co pákistánský 

trh nabízí. 

 

 

 



 

 

Podnikatelská mise českých firem do Tanzanie 

Ve dnech 15. – 17. července 2019 se uskutečnila podnikatelská mise českých firem do Tanzanie 

organizovaná Česko-tanzanskou obchodní komorou. Program cesty zahrnoval B2B seminář s 

tanzanskými partnery a jednání na pracovní úrovni s Ministerstvem průmyslu a obchodu Tanzanie. V 

rámci B2B semináře se v místním Tanzanském investičním centru projednala řada projektů v oblasti 

výstavby infrastruktury, důlního průmyslu, zdravotnictví a turistického ruchu. Všech jednání se zúčastnil 

také velvyslanec Tanzanie z Berlína, Dr. Abdallah Possi, akreditovaný i pro ČR. 

Tanzanie s více než 55 miliony obyvatel patří ke stabilním perspektivním trhům v subsaharské Africe. 

Země má veliký potenciál především z hlediska rozvoje zemědělské výroby, důlního průmyslu, 

energetiky a turistického ruchu. Tanzanie se také těší strategické poloze na východním pobřeží afrického 

kontinentu s přístupem na další trhy (Keňa, Burundi, Rwanda, Uganda, Jižní Súdán) v rámci 

Východoafrického společenství (EAC). Historie česko-tanzanských bilaterálních vztahů sahá až do 60. let 

minulého století a v posledních několika letech se přítomnost českých firem na tanzanském trhu začíná 

zvyšovat. Obrat obchodní výměny mezi ČR a Tanzanií dlouhodobě roste a v roce 2018 dosáhl zhruba 0,6 

miliard CZK. 

 

  

 
 

Rozvoj spolupráce s Čínou i díky e-commerce platformě 

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se 16. července setkal s náměstkem čínské Národní komise 

pro rozvoj a reformy (NDRC) panem Lin Nianxiu. Debatovali spolu nad možnostmi obchodní spolupráce, 

které vidí čínská strana především v oblasti digital economy či průmyslu 4.0. Čína masivně investuje do 

digitalizace a rozvoje informační infrastruktury. Příkladem úspěšné spolupráce může být dohoda mezi 



 

 

čínskou e-commerce platformou JD a agenturou CzechTrade, jež umožňuje proniknout českým 

výrobkům na čínský trh. Karel Havlíček zdůraznil, že bychom se měli soustředit především na 

dlouhodobou spolupráci. Jako příklad uvedl společné projekty ve vědě či výměnné pobyty studentů, jež 

umožňují další rozvoj, např. zakládání společných start-upů. Obě strany se shodly, že časté návštěvy 

nejvyšších představitelů v Číně v poslední době pomáhají rozvoji vztahů. Při příležitosti Čínského 

investičního fóra na podzim tohoto roku se uskuteční další pravidelné pracovní setkání MPO-NDRC v 

rámci monitoringu společných projektů, kde budou diskutovat nad dalšími možnostmi rozvoje 

spolupráce. Lin Nianxiu ministra Havlíčka pozval k účasti na Smart China Expo, jež se uskuteční 23. – 25. 

srpna 2019. 

 

Spolupráce se Srbskem v oblasti umělé inteligence 

Vědu, výzkum a inovace diskutoval ministr Havlíček se srbským ministrem inovací a technologického 

rozvoje Nenadem Popovićem při návštěvě Centra umělé inteligence při ČVUT v Praze 17. července. 

Ministři si vyměnili zkušenosti s nastavením systému veřejné podpory. Na 10. – 12. září 2019 je v plánu 

státní návštěva prezidenta Zemana v Srbsku doprovázená podnikatelskou misí v čele s ministrem 

Havlíčkem. Při této příležitosti by měli ministři podepsat memorandum pro oblast umělé inteligence a 

inovací. Srbsko má zájem být pozorovatelem činností V4 v oblasti umělé inteligence. Ministr Popović 

pozval českého ministra k účasti na Inovativním fóru 17+1, jehož se zúčastní i čínský ministr inovací. 

 

 

Autonomní celní suspenze a kvóty 

Do 20. srpna mohou dovozci podat žádost o 

pozastavení dovozních cel na suroviny a 

komponenty vstupující do další výroby. Možné 

je také zažádat o změnu již platných 

pozastavení cel nebo kvót. Více informací o 

systému autonomních celních suspenzí a kvót 

včetně postupu při podání žádostí lze nalézt na 

internetových stránkách Ministerstva průmyslu 

a obchodu, případně je možné kontaktovat 

Odbor obchodní politiky a mezinárodních 

ekonomických organizací – Tomáš Hurych, 

hurych@mpo.cz, tel: 224 852 975. 

 

Antidumping 

16. 7. 2019 – prodloužena antidumpingová 

opatření na dovozy keramického stolního a 

kuchyňského nádobí z Číny. 

 

 

Singapur si přeje provádění Dohody o volném 

obchodu do konce roku 

Od března 2010 probíhá proces jednání o 

obchodní dohodě se Singapurem. Evropská 

Komise nyní činí konkrétní kroky, které by měly 

vést k vstupu Dohody o volném obchodu (FTA) 

a Dohody o investičním partnerství (IPA) v 

platnost. Komise doufá, že letos předloží Radě 

ke schválení návrh rozhodnutí o uzavření FTA 

mezi EU a Singapurem. Na základě posudku 

Soudního dvora EU se EK rozhodla, že se 

původní FTA rozdělí na dvě dohody – dohodu o 

volném obchodu (FTA) ve výlučné pravomoci 

Unie a dohodu o ochraně investic (IPA) ve 

sdílené pravomoci Unie a členských států. Obě 

Dohody byly podepsány v říjnu 2018 a 

schváleny Evropským parlamentem v únoru 

2019. Nyní by měla Rada rozhodnout o 

uzavření FTA mezi EU a Singapurem a následně 

by dohoda FTA vyšla v platnost. Pokud Rada EU 

schválí a členské státy ratifikují dohodu IPA 

mezi EU a Singapurem, pak vejde v platnost i 

tato dohoda. 

 
 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/pozastaveni-cel-na-suroviny-a-polotovary/autonomni-celni-suspenze-a-celni-kvoty--10962/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/pozastaveni-cel-na-suroviny-a-polotovary/autonomni-celni-suspenze-a-celni-kvoty--10962/
mailto:hurych@mpo.cz
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1198&from=CS


 

 

 
Zajímáte se o Latinskou Ameriku? Pavel Eichner poradil, jak vstoupit na mexický trh 

Ředitel mexické kanceláře CzechTrade Pavel Eichner v rozhovoru pro Regionalnitelevize.cz shrnul, jak se 

daří českým firmám v Mexiku, proč je tento trh tak zajímavý a přidal i pár praktických rad a tipů. V 

současnosti nabízí Mexiko zvýšené obchodní možnosti díky velkým programům státních protikrizových 

výdajů, a to zejména do infrastruktury. Preferovanými obory pro nadcházejících 4 až 6 let budou 

zejména petrochemie, klasická a zelená výroba energie (solární, větrná, vodní), vodní hospodářství a 

budování pozemní, mořské a letecké infrastruktury. 

Video je dostupné na stránkách CzechTrade. Podrobné teritoriální informace o mexické ekonomice, 

včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu 

BusinessInfo.cz. 

 

Dodavatelské fórum pro německý Volocopter 

Agentura CzechTrade chystá dodavatelské fórum pro německou společností VOLOCOPTER vyvíjející 

elektricky poháněné helikoptéry s technologií používanou v dronech. Agentura CzechTrade hledá v 

České republice dodavatele produktů a služeb k výrobě a testování nových prototypů ultralehkých plně 

elektricky poháněných helikoptér pro tuto firmu. VOLOCOPTER od roku 2011 vyvíjí létající taxi. V roce 

2017 Volocopter uskutečnila plně autonomní let v Dubaji a tento rok provede testovací let v Singapuru. 

Firma získala strategickou investici od firem jako Daimler a Intel ve výši 27 milionů EUR. 

Bližší informace k poptávce včetně přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách CzechTrade. 

 

Hledáme firmy, které mají vlastní patent 

Redakce portálu BusinessInfo.cz hledá do připravovaného videa „Jak získat patent“ vhodné respondenty 

z řad českých firem. Je-li vaše společnost držitelem nějakého vlastního patentu a je zástupce vaší firmy 

ochoten na kameru jasně a stručně zformulovat, jaký užitek vám to přináší, kontaktujte redakci portálu 

BusinessInfo.cz. Pokud budete během srpna vybráni, budete součástí seriálu Podnikatelský kompas 

BusinessInfo.cz. Neotálejte a využijte i takovou formu propagace vaší firmy. Ozvěte se nám! Prvního 

respondenta už máme. Podívejte se na videa Podnikatelského kompasu na portálu BusinessInfo.cz. 

Realizátorem projektu BusinessInfo.cz je agentura CzechTrade a gestorem projektu je MPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/amerika/mexiko
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/mexiko/1000581/
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/mexiko/1000581/
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/dodavatelske-forum-pro-volocopter
mailto:redakce@businessinfo.cz
mailto:redakce@businessinfo.cz
https://www.businessinfo.cz/cs/videa-businessinfocz/patenty-a-ochranne-znamky-videa.html


 

 

Připravujeme 

 
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 Adžarské autonomní republiky 

i se zástupci společností, které se odpadovým hospodářstvím zabývají. Skupina podnikatelů se na 

českém velvyslanectví v Tbilisi setká s velvyslancem v Gruzii Petrem Mikyskou. Zástupci českých 

společností se zúčastní diskuze u kulatého stolu s gruzínskými představiteli odpadového hospodářství. 

 

Incomingová mise z Ruska a Kazachstánu na výstavě Křehká krása 

Jedna ze 14 incomingových misí pro rok 2019 se bude odehrávat v Jablonci nad Nisou. Osmý ročník 

výstavy Křehká krása, který se bude konat od 8. do 11. srpna 2019, navštíví představitelé firem z Ruské 

federace a Kazachstánu, které doprovodí zástupci MPO. Při setkání bude potenciál k navázání nových 

obchodních partnerství mezi českými, ruskými a kazašskými firmami. 

 

Připravují se česko-polské mezivládní konzultace 

Podle sdělení Úřadu vlády došlo k dohodě s polskou stranou ohledně termínu mezivládních konzultací, 

a sice na 28. srpna 2019 ve Varšavě. Těchto konzultací se podle tradice zúčastní také ministr Karel 

Havlíček. S polskou stranou budou předběžně projednány otázky spojené se vzájemným obchodem a 

investicemi, energetikou, vnitřním trhem a umělou inteligencí. 

 

Podejte přihlášku do Brazil Tech Award 

Až 70 000 £ mohou české firmy získat pro založení vlastní pobočky v Brazílii díky soutěži Brazil Tech 

Award. Tento program, který se zaměřuje na podporu evropských technologických firem v Brazílii, 

představuje pro české firmy unikátní příležitost, jak proniknout na brazilský trh a získat administrativní, 

technickou a materiální podporu. Soutěž cílí především na evropské scaleups v sektorech Smart Cities, 

Health, FinTech, Agritech, Manufacturing a Creative Tech a zájemci mohou zaslat přihlášku do 30. srpna 

2019. Více informací k celému programu naleznete na našich webových stránkách. 

 

MPO se v září zúčastní leteckého veletrhu v Moskvě 

Jeden z hlavních světových Mezinárodních leteckých a kosmických salonů – MAKS, proběhne i v roce 

2019 s českou účastí. Za MPO se na přelomu srpna a září (27. 8. – 1. 9.) na MAKS chystá delegace MPO 

v čele s ministrem Karlem Havlíčkem. Letošní prezentace českého leteckého průmyslu bude nově 

doplněna o diskuzi týkající se vzájemné letecké spolupráce s Ruskou federací. Panelová diskuze bude 

zaměřena na zhodnocení současného stavu a možnosti další spolupráce (diskuze bude pořádána v rámci 

programu PROPED). Za ČR se jí zúčastní nejen zástupci českých aviatických firem, ale také ministr 

průmyslu a obchodu Karel Havlíček a velvyslanec ČR v Rusku J. E. Vítězslav Pivoňka. Za ruskou stranu byl 

osloven ministr Denis Manturov, a předpokládána je také účast ruských firem. Cílem této akce je 

vytvoření neformálního prostředí k propojení podnikatelských zájmů a definici aktuálních trendů 

spolupráce i možností jejího rozvoje. 

 

Na veletrhu Perumin 2019 v Peru se poprvé představí i oficiální český stánek 

Peru je největším producentem zlata a zinku v Latinské Americe. V produkci mědi a stříbra zaujímá 

druhou pozici a to jak v regionu, tak ve světě. Těžba nerostných surovin se navíc významně podílí na 

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/


 

 

 

peruánském exportu. Není proto náhodou, že právě v Peru, v centru důlního průmyslu, Arequipě, se 

každé dva roky koná jeden z nejvýznamnějších nejen regionálních ale i světových těžebních veletrhů. 

Veletrh Perumin, který se bude konat od 16. do 20. září 2019, obvykle hostí více jak 60 tisíc účastníků a 

pojme až 1500 výstavních míst, tento rok zavítají za podpory CzechTrade, Ministerstva průmyslu a 

obchodu a Velvyslanectví České republiky v Limě i české firmy. Oficiální český stánek bude na tomto 

veletrhu přítomen poprvé v historii a zajistí českým firmám další příležitosti k propojení se nejen s 

peruánskými partnery. Více se můžete o této akci dovědět také na oficiálních stránkách veletrhu. 

 

Ministerstvo plánuje oficiální účast ČR na veletrhu FIHAV na Kubě 

Ve dnech 4. – 8. listopadu se uskuteční další ročník mezinárodního veletrhu v Havaně, který nabízí 

příležitosti v řadě sektorů. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zajišťuje na veletrhu oficiální účast s 

doprovodným programem. Detailní podmínky účasti a další informace naleznete na webu BusinessInfo. 
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