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Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, 
 
dovolte mi vás pozdravit po letní přestávce a popřát vám úspěšné vykročení do poslední třetiny tohoto roku. 
 
Začátek září symbolizuje návrat do školních lavic, ale i návrat k běžnému ruchu evropské politiky a byznysu. Letošní 
podzim však bude ještě o něco více dynamický, než jsme zvyklí. Čeká nás výměna vedení evropských institucí, ale 
především je naše pozornost upřena na dění za kanálem La Manche. Pro celou Evropu je brexit aktuálně tématem 
číslo jedna. 
 
Velká Británie opustí Evropskou unii 31. října 2019. Krom samotného data odchodu, však proces brexitu mnoho 
jistot nepřináší. Na stole zůstávají dva scénáře, odchod spořádaným způsobem, pokud Velká Británie ratifikuje 
dojednanou výstupovou dohodu, nebo tzv. tvrdý brexit v případě, že se dohodu ratifikovat nepodaří. Odstranění 
nejistoty v procesu brexitu prozatím nepomohlo ani jmenování nové vlády pod vedením Borise Johnsona, naopak 
sledujeme pokračující politickou krizi na Britských ostrovech a rostoucí nejednotu v otázce brexitu ve vládnoucí 
konzervativní straně i britském parlamentu. 
 
Hlavolam brexitu tak i tři roky od referenda zůstává nevyřešen a pro nás to znamená jediné, riziko tvrdého brexitu 
se stále zvyšuje a je třeba se připravit na změny podmínek obchodování s Velkou Británií. Brexit bez dohody 
znamená od 1. listopadu konec platnosti pravidel vnitřního trhu a obnovení cel a celního řízení a vznik celé řady 
obchodních překážek vč. změn regulatorních podmínek. Vše zásadní o brexitu a jeho dopadech na i vaše podnikání 
najdete přehledně v brexit speciálu portálu BusinessInfo.cz, nebo v našem Průvodci pro podnikatele k dopadům 
brexitu. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu je připraveno poskytnout vám maximální součinnost při řešení vašich 
obchodních případů. Dotazy je možné zasílat na email nebo volat na Zelenou linku pro export na 800 133 331. 
Osobně se s námi pak můžete potkat na celé řadě akcí – individuálních konzultacích v Praze a Brně při příležitosti 
Mezinárodního strojírenského veletrhu, spojujeme také síly s agenturou CzechTrade na semináři Doing business 
– Velká Británie a Francie, a zopakován by měl být i seminář britského velvyslanectví na půdě MPO. Přehledný 
seznam akcí a jak se přihlásit najdete níže. 
 
Těším se na setkání s vámi a přeji vám příjemné čtení. 
 

 
Lenka Fořtová 

Vedoucí týmu MPO pro obchodní vztahy po brexitu 
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Brexit 
Jaký bude dopad brexitu na český obchod? 
Tvrdý brexit by českým firmám zahraniční obchod zkomplikoval, už jen tím, že struktura českého vývozu do UK 
je poměrně citlivá na tarifní překážky. Cla by tak hrozila nejen pro dovoz automobilů Škoda Auto, TPCA 
a Hyundai, ale také firmám které dodávají komponenty automobilkám. Různá cla se vztahují i na celou řadu 
průmyslových výrobků, které do UK dovážíme. Tvrdý brexit by však také byl o netarifních překážkách 
regulatorního řádu a rovněž o psychologickém efektu. Již nyní u spotřebního zboží vidíme, že se řada britských 
obchodníků snaží nahrazovat zboží z EU zbožím domácím. České firmy by přišly o odběratele výrobků zejména v 
automobilovém průmyslu. Komplikace mohou nastat i při vysílání pracovníků do Velké Británie. 
 
Dopad tvrdého Brexitu na obchod a cestování: 

 Transport: Prodlouží se doba transportu z důvodu celních deklarací na britské straně, bude probíhat 
fyzická kontrola některých produktů, zejména rostlinné a živočišné výroby. Na francouzské straně budou 
zavedeny celní kontroly. 

 Mezinárodní obchod a cla: Obchod EU s Velkou Británií bude ošetřen pravidly WTO. 

 Cestování: Minimum pro pracovní i nepracovní cesty v obou směrech je prokázání zpáteční nebo 
navazující letenky a prokázání dostatečného množství financí na pobyt. Všichni cestující se budou muset 
prokázat vlastním cestovním pasem s minimální platností alespoň 6 měsíců. 

 Zdravotní pojištění: Karta Evropského zdravotního pojištění (EHIC) již nebude v Británii platná a cestující 
budou muset mít separátní cestovní pojištění. 

 

#Prepare4Brexit 
 

Jak na brexit? Přijďte se s námi poradit osobně. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s partnery z agentury CzechTrade, Generálního ředitelství cel 
a britského velvyslanectví připravilo na nadcházející týdny celou řadu akcí k nadcházejícímu vystoupení Velké 
Británie z Evropské unie. 
 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE V KLIENTSKÉM 
CENTRU PRO EXPORT, CZECHTRADE 
13. 9.; 20. 9.; 18. 10. 2019 
10:00 hodin 
CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2 
Registrace e-mailem 

SEMINÁŘ DOING BUSINESS – VELKÁ BRITÁNIE A 
FRANCIE 
8. 10. 2019 od 9:00 
Výstaviště Brno, Regionální hospodářská komora 
Registrace přihlašovacím formulářem 

KONZULTACE NA MEZINÁRODNÍM 
STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ 
8. 10. 2019  
13:30 hodin 
Výstaviště Brno, Pavilon Z, Česká národní expozice 
The Country For The Future 
Registrace e-mailem 

INDUSTRY DAY – OPATŘENÍ NA BRITSKÝCH 
HRANICÍCH PRO PŘÍPAD NO DEAL BREXITU 
17. 10. 2019 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 
20, Praha 1 
Detaily akce budou upřesněny 
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Událo se (nejen) na MPO 

 
Příležitosti pro české technologie a know-how v Ghaně 
Na začátku srpna proběhla návštěva ministra silnic a dálnic Ghany Kwasi Amoako Attah, ministra dopravy Ghany 
Ofori Asiamah a vrchního ředitele ministerstva dopravy Mabela Sagoe v Praze. Návštěva se uskutečnila po 
několika předchozích návštěvách ghanských zástupců v České republice. Při setkání s ghanským ministrem silnic 
a dálnic náměstek Vladimír Bärtl mimo jiné uvedl: „Ghana se postupně stává jedním z nejdůležitějších obchodních 
partnerů České republiky v Africe. Význam obchodního partnerství České republiky s Ghanskou republikou je zcela 
zásadní pro další obchodní vztahy v rámci subsaharské Afriky. České společnosti mohou nabídnout Ghaně 
v oblasti infrastruktury výrobky nejvyšší kvality a to včetně technologie a know-how.“ Na náměstka Bärtla poté 
navázal ministr Kwasi Amoako Attah, který vyzdvihl potenciál ghanského ekonomického růstu pro budoucí 
česko-ghanské obchodní vztahy: „Ghana dosáhla v posledních letech obrovského ekonomického pokroku, 
současný dynamický růst povede k nezbytným ekonomickým reformám a zvýší důvěru zahraničních investorů 
v její trh.“ 
 
Blíží se Česko-jihoafrická společná komise 
Jihoafrická velvyslankyně Naomi Ribbon Mosholi se 21. srpna setkala s ředitelem Odboru zahraničně 
ekonomických politik II Richardem Hlavatým. Tématem bylo blížící se 4. zasedání Česko-jihoafrické společné 
komise pro hospodářskou spolupráci v České republice, které se má uskutečnit ve dnech 3.– 4. října 2019 v Praze. 
Jihoafrická republika je tradičním a největším obchodním partnerem České republiky v Subsaharské Africe. 
V rámci setkání Richard Hlavatý mimo jiné uvedl: „Rád bych Vám poděkoval za úsilí, které vynakládáte v průběhu 
svého působení v České republice, což jednoznačně dokazuje Vaši angažovanost v procesu prohlubování 
hospodářské spolupráce mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou.” Velvyslankyně Mosholi JAR vyzdvihla 
dosavadní vzájemnou spolupráci a ČR jako spolehlivého obchodního partnera. 
 
Nové vládní programy ekonomické migraci 
Dne 26. srpna vláda schválila nové programy ekonomické migrace – Program klíčový a vědecký personál, 
Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program kvalifikovaný zaměstnanec. Všechny byly spuštěny k 
1. září 2019 a přinášejí celou řadu výhod a zlepšení oproti předchozím projektům ekonomické migrace, které 
nahradily. Programy tak mají např. větší geografický záběr, přinášejí zrychlení a zjednodušení některých 
procedur nutných k získání pobytového oprávnění (např. nahrazení některých dokladů čestným prohlášením) 
a prohlubují prvky kontroly a vyššího dohledu nad zahraničními zaměstnanci, čímž posilují výběrovost a cílenost 
ekonomické migrace do ČR. 
Nejvíce výhod přináší Program klíčový a vědecký personál, který je zaměřený na špičkové vysoce kvalifikované 
pracovníky. V rámci tohoto programu mohou účastníci získat pobytové oprávnění do 30 dnů od podání žádosti 
o pobytové oprávnění na dotčeném zastupitelském úřadě ČR. Program nahrazuje projekty Fast Track a Welcome 
Package pro investory. 
Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec je zaměřený na vysoce kvalifikované pracovníky, jako jsou IT 
programátoři, zdravotnický personál, letoví dispečeři a další. Program nahrazuje Pilotní projekt: Zvláštní postupy 
pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie. 
Program kvalifikovaný zaměstnanec je zaměřený na kvalifikované zaměstnance (zejm. montážní dělníci, svářeči, 
řidiči, švadleny a další) z Ukrajiny, Srbska, Mongolska, Filipín, Běloruska, Černé Hory, Moldávie, Kazachstánu 
a Indie. Program nahrazuje projekty Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny 
a Režim ostatní státy. 
Bližší informace k jednotlivým programům je možné nalézt na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. 
 
Zambie nabízí obchodní příležitosti 
Mezinárodní hospodářská komora uspořádala v Praze dne 27. srpna fórum zaměřené na historické vazby a nové 
obchodní příležitosti v Zambijské republice. Hlavním bodem programu byla diskuse o historických a novodobých 
vztazích Zambie s Československem, resp. Českou republikou. Tématem diskuze bylo partnerství s východními 
zeměmi EU a nové podněty, které ovlivní budoucí obchodně-ekonomický a demografický vývoj v Zambii. 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/


Výkonný ředitel Mezinárodní hospodářské komory Karel Machotka a velvyslanec v Zambii Radek Rubeš přiblížili 
makroekonomické informace o Zambii i vzájemné bilaterální vztahy a exportní příležitosti. Odborníci nastínili 
právní rizika spojená s obchodováním na území Zambie. Za MPO vystoupil Petr Kulovaný, který shrnul vzájemné 
ekonomické vztahy České republiky se Zambií. Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje akce zaměřené na 
česko-africké obchodní vztahy, protože přispívají diverzifikaci českého zahraničního obchodu a přispívá ke 
zlepšení informovanosti o Africe. 
 
Na Česko-polské mezivládní konzultaci rezonovalo téma jaderné energetiky 
Ve Varšavě proběhly 28. srpna v pořadí již šesté Česko-polské mezivládní konzultace. Kromě Polska udržuje 
Česká republika formát společných vlád pouze se Slovenskem a s Izraelem. Kromě ministra Havlíčka se se svými 
polskými protějšky setkali také ministři zahraničních věcí, obrany, dopravy, zemědělství a životního prostředí 
a ministryně práce a sociálních věcí a místního rozvoje. Ministr Havlíček jednal s ministryní pro podnikání 
a technologie paní Emilewicz a náměstkem ministra energie panem Dąbrowským. Tématem byly aktuální otázky 
bilaterálních hospodářských a obchodních vztahů, otázky rozvoje energetiky (především jaderné), spolupráce v 
oblasti surovinové politiky, vnitřního trhu a umělé inteligence. Konkrétním výstupem je vytvoření společné 
pracovní skupiny pro umělou inteligenci, společný postup při snižování emisí apod. 
 
Letecký veletrh MAKS-2019 otevřel dveře novým projektům 
Náměstek Marian Piecha navštívil ve dnech 28. a 29. srpna ruský aerokosmický salon MAKS-2019, který se konal 
poslední srpnový týden ve městě Žukovskij nedaleko Moskvy. Za podpory MPO se v rámci oficiální účasti České 
republiky na tomto největším leteckém veletrhu ve východní Evropě představilo osm českých firem. Náměstek 
navštívil českou expozici, aktivně se zapojil do česko-ruské panelové diskuze „VIZE 2030“, která proběhla přímo 
v areálu veletrhu a setkal se se svým rezortním protějškem Olegem Bočarovem. Hlavními tématy společných 
jednání a diskuzí byla zejména výroba letounů L-410, stav příprav v rámci realizace projektu letounu na bázi 
L- 610 a možnosti financování česko-ruských projektů v oblasti leteckého průmyslu. 
 

 
 
Ministr Havlíček se setkal s prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory 
Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se 29. srpna setkal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a prezident 
Česko-izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK) Pavel Smutný. Tématem byl rozvoj obchodu mezi Českou 
republikou a Státem Izrael, problematika vody, aktuální vědecko-technická spolupráce a perspektivní kooperace 
českých a izraelských inovativních firem na třetích trzích, především v Africe a v Asii. ČISOK je jednou z nejdéle 
fungujících obchodních komor v ČR a aktivně se angažuje v rozvoji česko-izraelských ekonomických vztahů. Česká 
reprezentace považuje Stát Izrael za svého strategického partnera na Blízkém východě, který dlouhodobě patří 
mezi nejdůležitější mimoevropské trhy pro český export, jenž ve Státě Izrael v roce 2018 opět překročil hranici 
jedné miliardy amerických dolarů. 
 
Do Prahy přijela mise odborníků na letecký průmysl z Ázerbájdžánu 
V týdnu 1.–7. září MPO ve spolupráci s CzechTrade a MZV ČR přivítalo delegaci odborníků na letecký průmysl 
z Ázerbájdžánu. Specialisté zastupovali společnosti Silkway Helicopter Services a AZAL a Mezinárodní letiště 



H. Alijeva v Baku. Cílem projektu bylo představení schopností a možností českého leteckého průmyslu a nabídka 
kvalitní výroby a služeb, jež jsou na tamním trhu třeba. Z pozitivních reakcí ázerbájdžánských hostů věříme, že 
na vytvořené kontakty a úvodní představení výrobků naváží další česko-ázerbájdžánská obchodní partnerství, 
která budou rozvíjena během následujícího zasedání Smíšené komise pro hospodářskou, vědecko-technickou 
a kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky, které je v plánu na 
4. čtvrtletí tohoto roku. 
 

Program mise v číslech 

7 dní 

2 vyzkoušené simulátory pro výuku pilotů 

4 zástupci ázerbájdžánských společností  

5 navštívených letišť 

2 lety ultralightem 

6 regionů České republiky 

11 navštívených společností 

1273 km na cestě 
 

 
Smíšené obchodní komory se dohodly s MPO na vzájemné spolupráci 
Dne 5. září se setkali ředitel zahraničně-ekonomických politik I Martin Pospíšil s představiteli většiny smíšených 
obchodních komor zemí EU působících v ČR. Hlavním cílem bylo si vyměnit názory na aktuální obchodně-
ekonomická a politická témata a hledat průsečíky a vzájemné synergie v plánovaných aktivitách. Zástupci komor 
zároveň představili své hlavní priority v nejbližším období a dohodli se se zástupci MPO na užší spolupráci 
a vzájemném informování se o klíčových akcích. 
 
Náměstek Bärtl byl ve Varšavě při zřízení Evropské aliance klastrů 
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl 10. září navštívil ve Varšavě konferenci „Regional and 
Economic Diplomacy Summit“. Konferenci zahájil polský premiér a podepsal tzv. Varšavskou deklaraci ke zřízení 
Evropské aliance klastrů. Náměstek Bärtl byl účastníkem pódiové diskuse na téma Ekonomická diplomacie v 
rámci globalizace. Diskuse se zúčastnili náměstci ministrů hospodářství a energie Německa, zahraničních věcí 
Slovenska, zahraničních věcí Polska a ministerstva inovací Litvy a ministerstva inovací a technologií Maďarska. 

 
 

Zveme vás 

 

Meeting Point CzechTrade 
9. října 2019, 9.30 – 17:00 hodin 
Mezinárodní strojírenský veletrh, Česká národní 
expozice The Country For The Future, Pavilon Z  
Jak na export? Českým firmám, které chtějí do 
světa, poradí zahraniční pracovníci agentury 
CzechTrade, kteří opět po roce zavítají do Brna na 
Mezinárodní strojírenský veletrh. 
Exportéři se mohou osobně poradit s řediteli dvou 
desítek zahraničních kanceláří CzechTrade o svých 
vývozních plánech či získat nejnovější informace o 

Severní Makedonie nabízí výhodné podmínky pro 
podnikání 
8. října 2019, 9:00 hodin 
Mezinárodní strojírenský veletrh, Pavilon E, sál S 
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu se budou 
moci české firmy seznámit s podmínkami k 
podnikání a pobídkami v Severní Makedonii. 
Prezentace se bude konat u příležitosti návštěvy 
oficiální delegace Severní Makedonie vedené 
místopředsedou vlády pro ekonomiku Kočo 
Angjuševem na MSV v Brně. V delegaci budou také 



obchodních příležitostech. Zahraniční zástupce 
tradičně doplní specialisté Klientského centra pro 
export, které je společnou aktivitou Ministerstva 
průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí 
a agentury CzechTrade. Nebudou chybět ani 
informace o společných účastech na veletrzích z 
projektů NOVUMM, NOVUMM KET a o podpoře 
průmyslového designu z projektu Design pro 
export. 
Poradenství se bude týkat Brazílie, Francie, Číny, 
Chile, Indie, Izraele, Itálie, Kazachstánu, Mexika, 
Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, 
Skandinávie, Srbska, Turecka, Ukrajiny, USA a Velká 
Británie. 
Jednání budou půlhodinová a individuální. Účast na 
akci je zdarma, nutná je předchozí rezervace. Online 
přihláška je v kalendáři akcí na webu agentury 
CzechTrade. 

ministr hospodářství a ministryně bez portfeje 
Zorica Apostolska. 
Makedonie je řazena mezi "nové obchodní ráje v 
Evropě". Poskytuje 100 % zahraniční vlastnictví, 0 % 
daň z příjmu právnických osob, symbolické nájmy, 
dotace až do výše 500 000 euro na stavební náklady, 
dostupnost kvalifikované pracovní síly, školení a 
granty na vytváření pracovních míst. Makedonie má 
zaveden modernizovaný digitalizovaný katastr, 
elektronický systém pro placení daní. Investoři v 
technologických zónách pak mají nárok na 
desetiletou daňovou úlevu ze zisku a daně z příjmů 
právnických osob, 100 % snížení daně z příjmů 
fyzických osob na dobu až 10 let. Investoři jsou 
osvobozeni od placení daně z přidané hodnoty při 
dovozu a další výhody. Pro další informace 
kontaktujte obchodní úsek ZÚ Skopje. 

Seminář k odpovědnému podnikatelskému 
chování 
11. října 2019, 9.00 – 13:00 hodin 
Politických vězňů 20, Praha 1 
Národní kontaktní místo pro provádění Směrnice 
OECD pro nadnárodní podniky pořádá seminář k 
odpovědným dodavatelským řetězcům v 
zemědělství a potravinářství. Seminář je určen pro: 

 všechny podnikatele v zemědělství: 
o producenti plodin a živočišné 

výroby 
o zpracovatelské společnosti 
o distribuční a přepravní společnosti 
o obchody a obchodní řetězce 

 profesní sdružení podniků v zemědělství a 
potravinářství 

 vládní a regulatorní instituce  

 zástupce odborné a občanské veřejnosti. 
Během semináře budou představena doporučení a 
návody vypracované v rámci OECD, které mohou 
napomoci podnikům v zavádění postupů 
odpovědného chování v jejich strategiích, 
každodenní činnosti a zejména ve vztazích s 
dodavateli a odběrateli. Příklady úspěšných firem 
budou prezentovány českou biofarmou Rubelit a 
nadnárodní společností Tesco. Účastníci budou 
informováni o novém registračním systému LUCID, 
který byl zaveden německým zákonem o obalech 
pro výrobce a importéry. Na seminář se lze přihlásit 
emailem do 30. září 2019. 

Průmyslová práva v praxi – ochrana v ČR i zahraničí 
Zveme vás na seminář na téma „Průmyslová práva 

v praxi  ochrana v ČR i zahraničí“, který MPO 
pořádá dne 6. listopadu ve spolupráci s ÚPV, AMSP 
a TA ČR. Seminář si klade za cíl provést zástupce 
zainteresované veřejnosti z podnikatelské a 
akademické sféry komplexní právní úpravou 
ochrany průmyslového vlastnictví a rovněž 
praktickými zkušenostmi spolupracujících partnerů 
z podnikatelské praxe. V případě zájmu se 
registrujte na webu. 
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Komise snižuje tempo liberalizace obchodu s ocelí 
Od 1. října vstoupí v platnost upravené nařízení Komise, kterým se ukládají ochranná opatření na dovozy 
vybraných hutních výrobků ze třetích zemí. K úpravám došlo na základě přezkumného šetření, které bylo 
zahájeno v květnu s ohledem na změněnou situaci na trhu s ocelářskými výrobky. Konečný návrh odráží 
požadavky ocelářského průmyslu i navazujících odvětví. Hlavní úpravy návrhu spočívají ve snížení tempa 
liberalizace následujících dvou období z 5 % na 3 %. Dále došlo ke změnám v administraci kvót, především 
k zastropování čerpání kvóty na 30 % u vybraných výrobkových řad 1 (za tepla válcované svitky), 
13 (betonářská ocel) a 16 (válcovaný drát). Podstatným novým prvkem nařízení je zavedení režimu 
konečného užití pro automobilovou ocel (výrobkovou řadu 4b – pokovené plechy). A nakonec dojde také k 
úpravě seznamu rozvojových zemí, které spadají do působnosti nařízení. Bližší informace bude možné 
nalézt po zveřejnění nařízení v Úředním věstníku na stránkách MPO, ale také Evropské komise. 

 
 

 
České firmy se prezentovaly na potravinářském veletrhu v Istanbulu 
Na začátku září se v Istanbulu konal potravinářský veletrh CNR FOOD ISTANBUL, kterého se pod českou vlajkou 
účastnilo sedm českých výrobců potravin a potravinových doplňků. Na zajištění společné prezentace se podílely 
Ministerstvo zemědělství, CzechTrade a Generální konzulát. CzechTrade se postaral o akvizici tureckých 
kontaktů. 
Česká republika byla partnerskou zemí celého veletrhu, proto měl premiér Andrej Babiš a ministr Karel Havlíček 
příležitost veletrh slavnostně otevřít. Premiér s ministrem na českém stánku věnovali svůj čas vystavujícím 
společnostem a debatovali o exportních zkušenostech, záměrech a pohledu na státní podporu exportu. Všichni 
vystavovatelé ocenili podporu ze strany státu, a to jak finanční, tak organizační. 
 
Roadshow nových ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade 
CzechTrade pořádá v průběhu září roadshow po regionech České republiky, kde představí sedm nových ředitelů 
zahraničních kanceláří. Čeští exportéři tak budou mít možnost konzultovat své projekty s novými českými 
zástupci v Ázerbájdžánu, Gruzii, Číně, Chile, Indii, Íránu, Jižní Koreji a Polsku. 
 
V Budapešti se uskutečnilo Setkání českých a maďarských měst a obcí  
Za účasti premiéra České republiky Andreje Babiše se 5. září uskutečnilo v Budapešti již druhé Setkání českých a 
maďarských měst a obcí. Na pracovním semináři čeští zástupci představili nový přístup k prezentaci České 
republiky pod brandem Czech Republic The Country For The Future. Koncept vyzdvihuje inovativní řešení pro 
chytrá města. Více než deset českých firem mělo možnost představit své produkty padesáti zástupcům měst a 
obcí z ČR a Maďarska. Například díky speciálnímu fotokatalytickému nátěru nanotechnologické firmy FN – 
NANO, s.r.o. aplikovanému na budově Zastupitelského úřadu ČR v Budapešti budou ve městě eliminovány 
exhalace motorových vozidel odpovídající provozu vozového parku českých státních institucí působících v 
Maďarsku. Inovace podpoří také rozvoj bilaterálních i multilaterálních vztahů, a to v podobě inovativně pojatých 
informačně-relaxačních stánků vyvíjených moravskou společností MORAM CZ, s.r.o.  
Akci organizovalo Velvyslanectví České republiky v Budapešti, Velvyslanectví Maďarska v Praze, kancelář 
CzechTrade Budapešť a Kancelář hejtmana Zlínského kraje. Záštitu nad setkáním převzali Rudolf Jindrák, ředitel 
zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky ČR a László Szőke, ředitel zahraničního odboru Kanceláře 
prezidenta republiky Maďarska. 
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Připravujeme 
 
Náměstek Vladimír Bärtl se setká s Čechy pracujícmi v evropských institucích 
Neformální setkání náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla proběhne v Bruselu 12. září 
s pracovníky Evropské komise v Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední 
podniky (DG GROW). Cílem tohoto setkání je navázání a prohloubení kontaktů mezi zástupci MPO a Čechy 
pracujícími v DG GROW. Udržování vztahů a vazeb se zaměstnanci unijních institucí udržují je součástí strategie 
k posílení svého neformálního vlivu v institucích EU. Na setkání se bude diskutovat o následujících tématech: 

- budoucnost vnitřního trhu ve vztahu k ekonomice České republiky 

- získávání dat o překážkách na vnitřním trhu EU a jejich odstraňování 

- strukturovaná spolupráce a sdílení dobré praxe mezi DG GROW a Ministerstvem průmyslu a obchodu, 

a zároveň působení Čechů v DG GROW. 

 
Japonská komora obchodu a průmyslu v ČR oslaví své výročí 
Dne 13. září se ministr průmyslu a obchodu pan Karel Havlíček zúčastní slavnostní recepce k 25. výročí vzniku 
Japonské komory obchodu a průmyslu v ČR, která sdružuje japonské firmy působící v České republice. Recepce 
se zúčastní rovněž náměstek ministra průmyslu a obchodu pan Eduard Muřický a ministr Havlíček bude mít na 
recepci úvodní slovo. 
 
Jak spolupracují malé a střední podniky v ČR a Indii  
V polovině září navštíví Českou republiku představitelé malých a středních podniků Indie. V jejich čele bude 
náměstek ministra malých a středních podniků Indie, pan Arun Kumar Panda a prezident asociace INDIA SME 
FORUM, která v Indii zájmy malých a středních podniků hájí. Hosté budou jednat na MPO s náměstkem ministra 
Bärtlem, setkají se s vedením Českomoravského sklářského klastru a vymění si zkušenosti s vedením AMSP. 
V programu je také návštěva Sklárny František v Sázavě.  
Indičtí hosté se chtějí se svými českými partnery pobavit o překážkách, které v obou zemích musí MSP 
překonávat, ale také o nástrojích určených k rozvoji tohoto sektoru. Chtějí se seznámit mimo jiné s finančními 
nástroji, které jsou využívány pro podporu MSP v ČR. Jedná se především o program Záruka 2015 – 2023 
a o program Inostart.  
V Indii, stejně jako u nás, tvoří společenství malých a středních podniků významnou součást ekonomiky. Tato 
skupina přináší pružnost a inovativnost do ekonomiky státu a je důležitým generátorem pracovních míst 
i v odloučených oblastech. Indické statistiky uvádějí, že v zemi je více než 2 miliony malých a středních podniků 
a toto číslo roste o 20 % ročně. Význam daného sektoru si indická vláda plně uvědomuje, a proto zřídila 
samostatné ministerstvo, které se malými a středními podniky zabývá. Naopak českou stranu bude zajímat, jaké 
nástroje pro rozvoj malého a středního podnikání jsou využívány v Indii. Příkladem podpory je zamýšlená 
výstavba Českého průmyslového klastru ve městě Bangalore, který by měl sloužit především českým malým 
a středním podnikům a napomáhat jim při pronikání na indický trh a při hledání indických partnerů. 
 
V září proběhne konference Česko-polská hospodářská spolupráce 
Dne 18. září pořádá Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM konferenci na téma česko-polské 
hospodářské spolupráce. MPO se do konference zapojí v rámci Česko-polské komise pro přeshraniční spolupráci 
a zástupce MPO Jiří Dorňák odprezentuje téma „Obchod s Polskem – historie, komoditní struktura, obchodní 
bilance“. 
 
Ministr zahájí Doing Business in Japan 
Ministr Havlíček zahájí 19. září seminář „Doing Business in Japan“, který je organizován Českou komorou 
obchodu a průmyslu v Japonsku a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Na organizaci se rovněž podílí 
Velvyslanectví Japonska v ČR, JETRO Praha, agentura CzechTrade a další. Seminář bude přínosný zejména pro 
exportéry z řad malých a středních firem, které mají zájem o vývoz zboží či služeb do Japonska. Seminář bude 
zaměřen zejména na prezentaci obchodních příležitostí v Japonsku, obchodních zvyklostech japonských 



podnikatelů a především na možnosti vyplývající z Dohody o hospodářském partnerství, která vstoupila v 
platnost dne 1. února 2019. 
 
Náměstek ministra Eduard Muřický navštíví Jordánsko a Irák 
Ve dnech 22. – 26. září se zúčastní oficiální návštěvy Jordánska a Iráku náměstek Muřický. V Ammánu bude 
jednat s ministryní energetiky a minerálních zdrojů Jordánska a setká se s náměstkem ministra průmyslu, 
obchodu a zásobování Jordánska a česko-jordánského podnikatelského fóra zaměřeného na spolupráci v solární 
energetice. V Bagdádu bude vést 3. zasedání Česko-iráckého smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci. 
Cílem zasedání bude podpořit dlouhodobé aktivity českých firem na iráckém trhu, zejména v oblastech 
rekonstrukce a budování rafinérií, elektráren, infrastruktury a dalších investičních celků, dodávek pro 
zemědělství a zavlažování (traktory a jejich komponenty, čerpadla), dopravy, důlního průmyslu, zařízení pro 
obranný průmysl a v mnoha dalších oborech. Česká republika má v Iráku tradičně velmi pozitivní image. Tento 
potenciál by měla Česká republika zhodnocovat, ale obnova obchodních příležitostí se v tomto perspektivním 
teritoriu zatím příliš neděje. Ministerstvo průmyslu a obchodu se pořádáním zasedání smíšeného výboru snaží 
o zintenzivnění hospodářských vztahů České a Irácké republiky. 
 
Mise do ruských regionů – Jekatěrinburg a Čeljabinsk 
Ve dnech 22. - 28. září pořádá zahraniční kancelář CzechTrade Ural (Jekatěrinburg) ve spolupráci s Generálním 
konzulátem ČR v Jekatěrinburgu za podpory MPO ČR podnikatelskou misi do Jekatěrinburgu a Čeljabinsku. Cílem 
tohoto projektu je podpora aktivit českých firem, které působí v oblasti energetiky, ekologie a odpadů. Sektor 
energetiky je v Rusku velmi preferovaný a ruské regiony odpadovému hospodářství a ekologii v poslední době 
věnují zvýšenou pozornost. 
 
Mezivládní komise s Uzbekistánem 
Ve dnech 23. - 24. září proběhne v Praze 8. zasedání česko-uzbecké Mezivládní komise pro hospodářskou, 
průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (MVK). Českou delegaci na zasedání povede náměstek ministra 
Bärtl, který je předsedou české části MVK. Uzbeckou delegaci povede náměstek ministra investic a zahraničního 
obchodu Kudratov. V delegaci ČR budou kromě expertů MPO také zástupci příslušných ekonomických resortů, 
institucí a podnikatelských reprezentací. Na pořadu jednání bude výměna informací o makroekonomickém 
vývoji v obou zemích a posouzení stavu a perspektiv vzájemné obchodně ekonomické a investiční spolupráce. 
Zatím poslední zasedání MVK proběhlo v Taškentu v říjnu 2013. Obě strany potvrdily zájem na obnovení činnosti 
komise, která je platformou pro provádění bilaterální dohody o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické 
spolupráce uzavřené v červnu 2004. Letošní zasedání má za cíl oživit dialog na úrovni exekutivy obou zemí 
a zároveň napomoci navázání kontaktů mezi zainteresovanými podnikatelskými subjekty. 
 
Rada EU pro konkurenceschopnost bude na konci září jednat o udržitelném růstu 
Dne 26. září se v Bruselu uskuteční zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh a průmysl), 
vedoucím české delegace bude náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Hlavním tématem jednání 
bude udržitelný růst EU. Jedná se o nosné téma finského předsednictví v Radě EU. Pojmem udržitelný růst v 
tomto kontextu označuje holistický přístup k politikám, jako je vnitřní trh, průmyslová politika, digitalizace, 
energeticko-klimatická politika, ochrana hospodářské soutěže a další. Kromě toho budou ministři diskutovat 
o externí dimenzi evropské konkurenceschopnosti a v části Různé budou předsednictví, Komise a delegace 
členských států informovat o řadě dalších témat. ČR bude prezentovat výstupy z konference věnované definici 
malého a středního podniku, jež se uskutečnila v Brně v květnu t.r. 
 
Oborová mise zaměřená na oblast odpadového hospodářství do Gruzie 
MPO ve spolupráci se ZÚ Tbilisi pořádá 30. září – 5. října 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. Zástupci 
českých společností se nejprve setkají se zástupci města a potom na českém velvyslanectví v Tbilisi dojde 
k diskuzi u kulatého stolu mezi českými společnostmi a s tbiliskými hlavními představiteli odpadového 
hospodářství. 
 



 

Zasedání Společné pracovní skupiny MPO ČR – Petrohrad 
Ve dnech 3. a 4. října bude v Praze 14. zasedání Společné pracovní skupiny pro obchodně-ekonomickou 
a vědecko-technickou spolupráci mezi MPO a Petrohradem (Ruská federace). V rámci širšího programu se 
uskuteční i incomingová mise se zaměřením na oblast dopravy, dopravní infrastruktury, řešení v oblasti 
technologií Smart Cities, urbanistiky a architektury.  
 
Mise do regionu Severního Kavkazu 
Ve 4. čtvrtletí 2019 se uskuteční ve spolupráci se ZÚ Moskva podnikatelská mise na Severní Kavkaz, do Čečenské 
republiky a Republiky Dagestán. Plánovaná podnikatelská mise potvrzuje snahu Ministerstva průmyslu 
a obchodu o ekonomickou spolupráci s Ruskem nejen na federální, ale i na regionální úrovni. 
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