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Milí čtenáři, 

za celý tým Sekce zahraničního obchodu a EU Vás chci pozdravit a ohlédnout se za čerstvě skončeným 
61. ročníkem Mezinárodního strojírenského veletrhu. 

Za zásadně pozitivní v letošním ročníku MSV spatřuji skutečnost, že se 13 institucím podařilo v rekordně 
krátkém čase dohodnout a uskutečnit společný plán expozice, která byla pozitivně vnímána jak laickou 
a odbornou veřejností, tak vrcholnými představiteli státní správy. 

Právě prezentace českých institucí pod jednou střechou byla jedním z cílů při plánování letošní účasti na 
MSV s hlavním záměrem nabídnout podnikatelům komplexní a na sebe navazující služby státní správy; 
a to se podařilo. Rád bych zde využil příležitosti poděkovat všem zúčastněným institucím a partnerům 
za jejich práci a přínos, bez kterých by se Česká národní expozice The Country For The Future neobešla. 

Naše expozice zapadá do konceptu jednotné prezentace České republiky a věříme, že bude využita i při 
dalších národních a mezinárodních výstavách. Klíčovými prvky expozice byla prezentace služeb tří 
ministerstev (MPO, MZV, MO), agentur (CzechInvest, CzechTrade, TAČR, ČRA, API), Inovační strategie 
ČR, principů cirkulární ekonomiky, možností exportního financování a pojištění (ČEB, EGAP, ČMRZB), 
dále nabídka služeb Úřadu průmyslového vlastnictví a Strojírenského zkušebního ústavu. Kdo znáte 
záludnosti administrativních procedur jednotlivých institucí, chápete, že sjednotit se na jednotné 
koncepci nebyla vůbec jednoduchá výzva. 

Česká národní expozice The Country For The Future zažila během MSV skutečně zatěžkávací zkoušku 
plného provozu: během celého týdne na expozici běžela série odborných seminářů, které se těšily 
velkému zájmu posluchačů, ministr Karel Havlíček zde vedl jednání s více než 40 firmami, hosty bylo 
několik zahraničních delegací (z JAR, Indie, dále press trip rakouských a následně druhý press trip 
zahraničních novinářů z vícero zemí), proběhl Meeting point CzechTrade, během kterého byli pro více 
než 100 zájemců z řad firem k dispozici zástupci z 20 zahraničních kanceláří CzechTrade. Firmy mohly 
konzultovat své exportní plány a dozvědět se nejžhavější novinky z teritorií. K dispozici zde byli i 
odborníci na společné účasti na zahraničních veletrzích či specialistka z Klientského centra pro export. 

Ti z Vás, kteří neměli šanci národní stánek navštívit, mohou vidět ochutnávku z expozice i akcí 
doprovodného programu na YouTube kanále MPO.  

Pro mne osobně byla účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu nejen tradičním svátkem, kdy jsem 
se mohl setkat s desítkami partnerů a profesních přátel, ale i možností poděkovat jim za mnoho let skvělé 
spolupráce a představit svoji nástupkyni, Ing. Martinu Tauberovou, která od 1. listopadu agendu Sekce 
zahraničního obchodu a EU MPO ČR přebírá. 

Moje poděkování patří i všem mým kolegyním a kolegům v sekci i Vám, čtenářům Zpravodaje 
zahraničního obchodu MPO. Těším se, že se s Vámi budu potkávat při dalších příležitostech.  

Váš  

Vladimír Bärtl 

https://www.youtube.com/channel/UCwNM5NKJgVBGaaF-dHZq0wQ


 

 

 

 

61. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 
 

Česká národní expozice Country For The Future zazářila na Mezinárodním strojírenském veletrhu v 
Brně 
Premiér Andrej Babiš 7. října na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně slavnostně otevřel 
Českou národní expozici The Country For The Future. Národní expozice hostila 13 subjektů státní správy, 
čímž se stala unikátním projektem, který propojil důležité aktéry na poli podpory podnikání, inovací a 
exportu. Slavnostního zahájení se zúčastnil rovněž místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu 
Karel Havlíček a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. 
Česká národní expozice The Country For The Future otevřela prostor zástupcům desítek firem k diskusi 
s ministrem Havlíčkem o českém průmyslu a možnostech pomoci státu podnikatelům. Návštěvníci 
veletrhu, kterých se sešlo více než 81 tisíc ze 30 zemí světa, si mohli na stánku vyzkoušet interaktivní 
rozšířenou realitu, která mapovala jednotlivé pilíře Inovační strategie České republiky. Návštěvníky 
expozice zaujala také socha, která vyhrála soutěž pořádanou MPO a ČVUT. Socha Kaleidoskop propojuje 
cirkulární ekonomiku, 3D tisk a současné umění. Na její výrobě se podílelo více jak padesát dobrovolníků 
z celé České republiky, kteří na svých 3D tiskárnách tiskli komponenty z recyklovaných PET lahví. Sochu 
Kaleidoskop vydražila na společenském večeru Alice Undus ze společnosti AERO Vodochody za 166 tisíc 
korun. Výtěžek z aukce poputuje studentské neziskové organizaci PETMAT, která se na tvorbě sochy 
podílela. 
Úspěch konceptu společné expozice slibuje, že i v budoucnu se státní instituce spojí a budou vystupovat 
pod jednou střechou. 
 

 
Premiér Andrej Babiš s dalšími členy vlády slavnostně otevírá Českou národní expozici TheCountry For 

The Future. 
 



 

 

 
Česká národní expozice The Country For The Future. 

 

 
Socha Kaleidoskop vyrobená z recyklovaného plastu na 3D tiskárnách se postavila do centra zájmu 

nejen laických návštěvníků. 
 

 
Sochu na slavnostním večeru k příležitosti konání 61. ročníku MSV vydražila Alice Undus ze společnosti 

AERO Vodochody. 
 
 
 



 

 

Padesátka indických průmyslových společností se zajímala o moderní technologie 
Ani v letošním roce se MSV v Brně neobešel bez indické účasti. Přijelo přibližně 50 indických 
strojírenských společností. Přivezli kovové, plastové či kaučukové komponenty, obráběcí nástroje a další 
strojírenské výrobky. Delegaci vedl náměstek ministra těžkého strojírenství Sihag. Díky přítomnosti 
indické delegace se uskutečnilo 6. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro těžké strojírenství, která se 
zaměřila na identifikaci hlavních perspektivních oblastí spolupráce a na vyhodnocení stávajících 
projektů. Indická strana opakovaně zdůraznila zájem na spolupráci v oblasti moderních technologií, mezi 
které řadí digitalizaci řízení výroby, umělou inteligenci či elektro-mobilitu. Tyto oblasti spolu se 
spoluprací s akademickými institucemi vyzdvihla i při setkání s ministrem Havlíčkem. Na zasedání 
Smíšené pracovní skupiny představila Technická univerzita Liberec několik společných projektů a 
náměstek Sihag v rámci pobytu v ČR navštívil VUT Brno a ČVUT v Praze. 
 
Jihoafrická republika se úspěšně prezentovala na veletrhu 
Česko-jihoafrické podnikatelské fórum se uskutečnilo 7. října. B2B jednání se zúčastnili i zástupci 
jihoafrického Ministerstva obchodu a průmyslu Jihoafrické republiky, Seth Pule a Poppy Morongwe 
Pilusa. Česko-jihoafrické podnikatelské fórum na MSV 2019 bylo zorganizováno ve spolupráci se Svazem 
průmyslu a dopravy a Velvyslanectvím České republiky v Pretorii pod záštitou náměstka ministra 
průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla. 

Business den Ruské federace otevřel prostor ruským regionům 
Komora pro hospodářské styky se SNS uspořádala 8. října setkání k podpoře obchodu mezi Českou 
republikou a Ruskou federací. Na Business dni vystoupil místopředseda vlády a ministr průmyslu a 
obchodu ČR Karel Havlíček, na ruské straně pak velvyslanec Ruské federace v ČR Alexandr Zmejevskij. 
Ministr Havlíček zhodnotil vzájemné bilaterální vztahy a jejich reálné perspektivy a avizoval, že v roce 
2020 hodlá Rusko navštívit. Zmejevskij projevil zájem o účast Ruska jako hlavní partnerské země MSV 
2020. Vedle ministra vystoupili prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Hanák a viceprezident 
Hospodářské komory ČR Štefl. Hosté představili několik ruských oblastí a nastínili okruhy spolupráce, 
které by se tam mohly odehrát. Zástupci EGAP, ČEB, Rosatomu, Sberbank Europe, advokátní kanceláře 
PRK and Partners, Komerční banky a Rostechu prezentovali své služby, které lze využít při realizaci 
obchodních plánů. 
 
Business Den Bělorusko: Spolehlivá obchodní spolupráce 
V rámci MSV uspořádala Komora pro hospodářské styky se státy SNS 9. října již tradiční Business Den 
Běloruska s cílem posílit česko-běloruské obchodně-ekonomické vztahy, vzájemnou spolupráci a 
informovanost o situaci na obou trzích. Business dne se zúčastnili běloruští hosté z Minské, Brestské a 
Vitebské oblasti v čele s náměstkem ministra zahraničních věcí Šestakovem a běloruským velvyslancem 
v ČR Kurdjukovem. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Muřický na úvod zdůraznil spolehlivost 
běloruských obchodních partnerů, rostoucí tendenci vzájemné obchodní výměny a připomněl 
uskutečnění podnikatelské mise do Minské a Vitebské oblasti na konci října letošního roku, kterou 
povede náměstek MZV. 
 
Business den Ukrajiny prezentoval nejúspěšnější společnosti Dněpropetrovské oblasti 
Dne 9. října se v Brně uskutečnil business den zaměřený na Ukrajinu. Akce se zúčastnili zástupci MPO ČR 
v čele s náměstkem Petrem Očkem, MZV ČR, velvyslanectví ČR v Kyjevě, ČEB, EGAP a také podnikatelé z 
České republiky. Za ukrajinskou stranu se akce zúčastnili zástupci velvyslanectví Ukrajiny v Praze a 
delegace z Dněpropetrovské oblasti. Do Brna přijeli šéfové úspěšných společností Dněpropetrovské 
oblasti, která je významným průmyslovým regionem Ukrajiny. 
 
CzechInvest se angažuje v rámci českého předsednictví ve Visegrádské skupině 
Ve středu 9. října v rámci MSV diskutovali představitelé investičních agentur zemí V4 na české národní 
expozici před publikem z řad široké veřejnosti otázky průmyslu 4.0, digitalizace výroby a formy podpory 
ze strany investičních agentur zemí V4. K této příležitosti byla zpracována publikace k chytrým investicím 
„Smart Visegrad“, která srovnává vývoj v zemích z pohledu ekonomického vývoje, zahraničního 



 

 

obchodu, podpory investic a zkušeností firemní sféry zemí V4. Poznatky shrnuté v publikaci budou k 
dispozici velvyslanectvím působících v České republice a na akcích pořádaných v rámci Českého 
předsednictví ve Visegrádské skupině. 
 

 

Ochranná opatření 

1. října vstoupilo v platnost nařízení upravující stávající opatření na dovozy některých hutních 
výrobků. Konkrétně se jedná o snížení tempa liberalizace na 3 % + 3 % pro druhé a třetí období 
opatření, úpravu přidělování kvót u pěti kategorií výrobků tak, aby se zlepšilo jejich fungování a byl 
aktualizován seznam rozvojových zemí WTO vyloučených z působnosti opatření. Jedná se zejména 
o ploché výrobky válcované za tepla, pokovené plechy, betonářská ocel, válcovaný drát a velké 
svařované trubky. 

 
Antidumping 
Byla uložena konečná antidumpingová opatření na dovozy směsí močoviny a dusičnanu 
amonného z Ruska, Trinidadu a Tobaga a USA. 

 
Singapur se vzdal možnosti uplatňovat svůj rozvojový statut ve Světové obchodní organizaci 
Ministerstvo obchodu a průmyslu Singapuru oznámilo 18. září závazek, že nebude ve Světové 
obchodní organizaci (WTO) ve stávajících i budoucích negociacích uplatňovat požadavek na zvláštní 
a diferencované zacházení (SDT). SDT jsou flexibility (výjimky) pro rozvojové členy WTO v 
dohodnutých pravidlech – např. méně náročné povinnosti či jejich odklad o určitý časový úsek 
apod. Nárok na SDT uplatňují ve WTO rozvojoví členové s cílem podpory své ekonomiky. Fakticky 
ovšem SDT omezuje univerzální platnost dohodnutých pravidel a narušuje jejich architekturu. 
Problémem je především skutečnost, že statut rozvojového člena není nijak definován a požádat o 
něj může kterýkoli člen WTO. V praxi se tak ve WTO deklaruje celá řada členů s relativně vyspělou 
a ekonomickou silou, jako např. Čína. Tato skutečnost je předmětem kritiky ze strany řady členů 
včetně EU, která prosazuje jen omezenou flexibilitu pro skutečně potřebné. Velmi silně rezonuje v 
současné kritice WTO postoj USA, jejichž prezident Trump naznačil i hrozbu určitých odvetných 
kroků vůči těm členům, kteří trvají na svém statutu v rozporu s ekonomickou realitou. Obdobný 
krok jako Singapur již předtím oznámil Tchaj-wan a naznačila i Brazílie. 

 
 

Událo se (nejen) na MPO 
 

Program Aid for Trade zajistil lepší zásobování potravinami v Libanonu 
V září byl v Libanonu zdárně dokončen investiční projekt zaměřený na zdokonalení produkčních kapacit 
libanonských farmářů. Projekt byl realizován ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR v Bejrútu v 
rámci rozvojového projektu Aid for Trade financovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
Předmětem byla dodávka a instalace chladícího zařízení do skladu ovoce a zeleniny. Cílem projektu bylo 
zlepšit zásobování lokálního trhu a tím zvýšit maloobchodní standard, který nebude závislý pouze na 
sezonní nabídce ovoce a zeleniny. Dodávku chladícího zařízení, včetně jeho montáže, provedla 
společnost AISECO. Dar přijala municipalita města Bednayel v údolí Bekaa. Součástí projektu bylo i 
zaškolení místních farmářů a závěrečné odborné školení na elektro učilišti ve městě Bednayel. 
 



 

 

  

 
 

Náměstek Bärtl jednal o infrastruktuře s kolumbijským velvyslancem 
Náměstek ministra Vladimír Bärtl jednal 19. září s velvyslancem Kolumbie ve Vídni, J. E. Miguel Camilo 
Ruiz Blanco. Kolumbie skýtá mnohé příležitosti v oblasti infrastrukturních projektů, životního prostředí, 
dopravy, Smart Cities, ale i v oblasti výzkumu a inovací. Diskuse se zaměřila také na problematiku tzv. 
Oranžové ekonomiky, kterou Kolumbie prosazuje s důrazem na kreativní průmysly. 
 
Proběhla úspěšná podnikatelská mise českých firem do Sverdlovské a Čeljabinské oblasti 
Energetika, ekologie a odpadové hospodářství byly hlavními tématy podnikatelské mise českých firem 
do Čeljabinsku a Jekatěrinburgu ve dnech 22.–28. září. Zájem o produkci českých strojírenských firem v 
ekonomicky nejsilnějším regionu Ruska potvrdily všechny z dvanácti navštívených podniků. Pracovní 
setkání byla dále rozšířena o dvě business fóra v Jekatěrinburgu a Čeljabinsku, které se zúčastnil také 
ministr zahraničních věcí vlády Sverdlovské oblasti Kozlov či ministryně energetiky Čeljabinské oblasti 
Kučic. Mise se zúčastnili zástupci českých firem Ždas, a.s., TACHTECH s.r.o., Enkom a.s. a Vítkovice heavy 
machinery a.s. Akci organizovala zahraniční agentura CzechTrade Jekatěrinburg ve spolupráci s 
Generálním konzulátem ČR v Jekatěrinburgu a MPO. 
 
MPO hostilo 8. zasedání česko-uzbecké Mezivládní komise 
V Praze ve dnech 23.–24. září proběhlo 8. zasedání česko-uzbecké Mezivládní komise pro hospodářskou, 
průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále MVK). Českou delegaci složenou z expertů 
dotčených resortů a institucí vedl náměstek Vladimír Bärtl a uzbeckou delegaci vedl náměstek investic a 
zahraničního obchodu Laziz Kudratov. MVK posoudila aktuální vývoj a perspektivy obchodně 
ekonomické spolupráce mezi ČR a Uzbekistánem a definovala hlavní oblasti této spolupráce pro nejbližší 
období. Kromě expertů exekutivy ČR se zasedání zúčastnili také zástupci zainteresovaných českých firem 
a podnikatelských reprezentací (Pragoimex, EGO Zlín, UJP PRAHA, MESIT Aerotrade, OMICRON Invest, 
Zimatechnik, Sarbon Bohemia, asociace ATOK, Komora SNS). Letošní zasedání MVK, jehož hlavním cílem 



 

 

bylo oživení vztahů ekonomických resortů obou zemí a současně připravilo oficiální návštěvu uzbeckého 
prezidenta Mirzijojeva v ČR, která je plánovaná na rok 2020. 
 
Čeští podnikatelé mají potenciál podílet se na projektech těžby a zpracování nerostných surovin v 
Iráku 
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický se 24.–25. září při pracovní návštěvě Irácké 
republiky zúčastnil 3. zasedání Česko-iráckého smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci. 
Náměstek Muřický i iráčtí představitelé se v Bagdádu shodli na dalším zintenzivnění hospodářské 
spolupráce v perspektivních oblastech energetiky, strojírenství, petrochemického a chemického 
průmyslu, zpracování nerostných zdrojů či dopravních prostředků. Náměstek Muřický zdůraznil zájem 
českých společností podílet se na obnově a dalším rozvoji iráckého hospodářství. Muřický vedl bilaterální 
jednání s náměstkem Ministerstva průmyslu a nerostných zdrojů Adilem Kareemem. Oba si potvrdili 
vzájemný zájem o spolupráci na konkrétních projektech zaměřených na průzkum, těžbu a zpracování 
nerostných surovin. 
Irák patří mezi tradiční partnery České republiky v regionu Blízkého východu. České společnosti se v 
minulosti podílely na výstavbě průmyslové základny země, zejména na výstavbě rafinerií. Objem 
vzájemného obchodu mezi zeměmi v posledních dvou letech klesal. Podle českých statistik dosáhl v roce 
2018 hodnoty pouze 48 milionů dolarů a byl daleko za svým potenciálem. Zlepšující se bezpečnostní 
situace a zájem o další rozvoj hospodářské spolupráce může přispět k naplnění tohoto potenciálu. 
 
Česko-jordánské podnikatelské fórum se letos zaměřilo na solární energetiku 
Ve dnech 22.–24. září náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický byl v čele delegace 
českých energetických firem na Česko-jordánském podnikatelském fóru v Ammánu. Mise Muřického 
navazovala na 1. zasedání Česko-jordánské společné komise pro hospodářskou spolupráci, které se 
konalo v únoru 2019 v Ammánu. Česká delegace se v Jordánsku setkala se silným zájmem o spolupráci 
s podnikateli a státními firmami a společně dojednali konkrétní projekty, které vedou k dalšímu 
prohloubení česko-jordánských ekonomických vztahů. Projekty se týkají zejména energetického 
sektoru, který se v Jordánsku rychle rozvíjí. 
Česká strana jednala s ministryní energetiky a minerálních zdrojů, paní Halou Zawati, s náměstkem 
ministra průmyslu, obchodu a zásobování, panem Yousef Shamalim a diskutovali s předsedou Jordánské 
komise pro atomovou energii Khaledem Toukanem. Česko-jordánské ekonomické vztahy zažívají v 
posledních několika letech dynamický rozvoj. V letošním roce dosáhne hodnota obchodní výměny mezi 
ČR a Jordánskem nové historické úrovně. Potenciál v energetice je v regionu významný, protože země 
disponuje vhodnými klimatickými podmínkami pro rozvoj solární energetiky a Jordánsko plánuje posílení 
obnovitelných zdrojů v rámci svého energetického mixu až na úroveň 20 %. V současné době se solární 
energetika v Jordánsku podílí na výrobě zhruba 10 % elektrické energie. 
 
Česko-ukrajinské ekonomické konzultace v Kyjevě 
Dne 25. září se v Kyjevě uskutečnily česko-ukrajinské ekonomické konzultace. Jednalo se zejména o 
rozvoji vzájemné obchodně-ekonomické a regionální spolupráci, přípravě zasedání Mezivládní komise 

ČR  Ukrajina, zefektivnění systému podpory exportu a posílení dialogu na úrovni V4 s Ukrajinou. 
 
Náměstek Bärtl v Bruselu podpořil udržitelný růst, který garantuje konkurenceschopnost průmyslu 
Ve čtvrtek 26. září se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost, část vnitřní trh 
a průmysl. Českou delegaci vedl náměstek ministra MPO Vladimír Bärtl. Hlavním tématem byla budoucí 
strategie udržitelného růstu pro EU. Jedná se o stěžejní téma finského předsednictví v Radě EU. Cílem je 
uvést do souladu všechny související unijní politiky, ať už jde o vnitřní trh, průmyslovou politiku, oblast 
hospodářské soutěže, energetiky a klimatu a další. Udržitelnost má v tomto kontextu význam nejen 
environmentální, ale i ekonomický a sociální. Česká delegace na jednání Rady toto směřování podpořila, 
přičemž zdůraznila právě nutnost udržení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Dle českého 
postoje pak k dlouhodobé konkurenceschopnosti EU napomůže zejména prohloubení vnitřního trhu v 
oblasti služeb a posilování obchodní spolupráce se třetími zeměmi.  



 

 

Předsednictví informovalo o stavu projednávání předpisu, jenž má zaplnit legislativní mezeru, která 
vznikla po prosincovém rozsudku Tribunálu Soudního dvora EU ve věci emisních limitů pro osobní 
automobily. Náměstek Bärtl prezentoval výsledky konference o podpoře malých a středních podniků, 
která se uskutečnila letos v květnu v Brně. Na pracovním obědě pak vedoucí delegací diskutovali s 
viceprezidentem Evropské investiční banky o financování udržitelného růstu.  
Další jednání Rady pro konkurenceschopnost je plánováno na 28. listopadu, kromě follow-up diskuze o 
udržitelném růstu by měli ministři projednat i návrh o hromadných žalobách na ochranu zájmů 
spotřebitelů.  
 
České firmy podpořily rozvoj odpadového hospodářství v Gruzii 
Odpadové hospodářství se stalo hlavním tématem projektu, který byl ve dnech 30. září – 5. října 
organizován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Gruzii a měl 
návaznost na závazek Gruzie harmonizovat tuto oblast s EU do roku 2020. Prezentace českých 
společností se těšily velkému zájmu ze strany zástupců gruzínských měst i zástupců organizace 
Sandasuptaveva, jež má odpady v Gruzii na starosti. Čeští specialisté měli nejen možnost představit své 
výrobky, zjistit aktuální situaci nakládání s odpady a prohlédnout si fungování skládkového a svozového 
systému. Díky pozitivním reakcím zástupců gruzínských subjektů budou následovat další česko-gruzínská 
obchodní i vzdělávací partnerství. K nim bude prostor nejen během následujícího zasedání Smíšené 
komise pro hospodářskou spolupráci ve dnech 25. a 26. listopadu 2019. 

 

   
 
V Brně na semináři podnikatelé řešili vnitřní trh EU 
Dne 3. října proběhl za hojné účasti českých podnikatelů v pořadí již čtvrtý seminář na téma Vnitřní trh 
EU z pohledu malých a středních podniků, který pořádá MPO ve spolupráci s partnery. Seminář se 
věnoval nejpalčivějším problémům a překážkám na vnitřním trhu EU, především v oblasti přeshraničního 
poskytování služeb a vysílání pracovníků. Seminář představil bezplatné služby MPO, které nabízí jejich 
řešení. Účastníci semináře dále získali informace o možnostech financování pro malé a střední podniky 
a o novinkách v aktuální legislativě EU v oblasti vnitřního trhu. Další seminář se bude konat 16. ledna v 
Praze za účasti zástupců z Evropské komise a německé a rakouské státní správy. Informace k registraci 
budou včas zveřejněny na webových stránkách a facebookovém profilu MPO. 

 

https://cs-cz.facebook.com/mpocr/


 

 

 
 

Diskuse nad energetikou s rakouským velvyslancem v Praze 
Ministr Karel Havlíček se setkal 3. října s velvyslancem Rakouska v Praze Alexanderem Grubmayrem. 
Cílem byla debata nad otázkami energetiky, zásobování plynem, jaderná energetiky i oblasti inovací. Při 
jednání avizoval nový obchodní rada rakouského velvyslanectví Roman Rauch uspořádání konference 
„Nový svět práce“ počátkem června 2020, na níž by participovala obchodní oddělení Rakouska v zemích 
V4. 
 
MPO a zástupci Petrohradu se domluvili na spolupráci v oblasti průmyslu 
Zasedání pracovní skupiny pro obchodně-ekonomickou a vědecko-technickou spolupráci MPO s 
Petrohradem se konalo 3. října. Předsedali mu ředitel odboru zahraničně ekonomických politik Martin 
Pospíšil a předseda Výboru pro mezinárodní vztahy Petrohradu Jevgenij Grigorjev. Za českou stranu se 
zasedání zúčastnili zástupci českých podnikatelských subjektů, Svazu strojírenské technologie, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a agentury CzechTourism. V diskusi padly otázky na spolupráci v 
oblastech průmyslu, dopravní infrastruktury, architektury a urbanistiky, turismu, e-govermentu, 
spolupráce vysokých škol a kultury. V rámci doprovodného programu navštívila delegace Petrohradu 
provozy několika subjektů, jež jsou aktivní ve sféře dopravy a technologií smart city v Praze a Plzni. 

 

 
 

Náměstek Piecha podpořil obchodní výměnu s Jihoafrickou republikou 
4. zasedání Česko-jihoafrické smíšené komise pro hospodářskou spolupráci se odehrálo 4. října v Praze. 
Jednání vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha, který se setkal se zástupci 
jihoafrických firem, i českých, které na jihoafrickém trhu působí zejména v oblasti elektrotechniky, 
telekomunikací a inovačních technologií. U kulatého stolu se reprezentanti shodli na spolupráci v 
oblastech energetiky, vodohospodářství, zemědělské techniky, elektro a digitální techniky, 
automobilového, obranného a těžebního průmyslu. Jihoafrická republika dnes patří k největším 
obchodním partnerům ČR na africkém kontinentu, což se odráží ve stále vzrůstajícím objemu vzájemné 



 

 

obchodní výměny. Program letošní návštěvy Jihoafrické státní a podnikatelské delegace byl 
zorganizován ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR v Pretorii a Svazem průmyslu a dopravy ČR pod 
záštitou náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla. 
 
Severní Makedonie nabízí mimořádné podmínky pro podnikání 
V pondělí 7. října přijal místopředseda vlády Karel Havlíček delegaci Republiky Severní Makedonie 
vedenou jejím místopředsedou vlády Kočo Angjuševem. Tématy jednání byly vývoj vzájemné obchodní 
relace, zájmy českých firem, podpora euroatlantického směřování vlády Severní Makedonie, výzvy 
ekonomického vývoje obou zemí, inovační strategie a veřejná podpora k hospodářskému rozvoji. V úterý 
8. října se české firmy na MSV mohly seznámit s podmínkami podnikání a pobídkami v Severní 
Makedonii. Angjušev představil možnosti podnikání a vybídl české firmy k aktivitám v jeho zemi. 
Makedonie je řazena mezi "Nové obchodní ráje v Evropě" poskytující 100 % zahraniční vlastnictví a další 
výhody. Dohoda o stabilizaci a přidružení s EU dává Makedonii bezcelní přístup na evropské trhy pro 
drtivou většinu zboží. Pro další informace kontaktujte obchodní úsek ZÚ Skopje či Hospodářskou komoru 
ČR. Bližší informace k možnostem obchodování v Severní Makedonii může podat vedoucí kanceláře 
CzechTrade v Bělehradě Martin Šmejc či sekretář česko-makedonského výboru pro hospodářskou 
spolupráci Roman Plevák. 
 
Odpovědné chování nadnárodních společností rezonuje v agendě OECD 
Dne 11. října se uskutečnilo výroční zasedání Národního kontaktního místa pro provádění Směrnice 
OECD pro nadnárodní podniky, kde se shrnuly aktivity a zejména osvětová činnost k odpovědnému 
podnikatelskému chování, komunikace s veřejností, veřejnou správou a vysokými školami. Uskutečnil se 
i seminář k odpovědnosti dodavatelských řetězců v zemědělství a potravinářství. Příklady úspěšných 
firem, které se již ke svým dodavatelům chovají odpovědně, byly prezentovány českou biofarmou 
Rubelit, která detailně představila systém svého odpovědného chování a nadnárodní společností Tesco, 
jež představila své programy a plány na snížení plýtvání jídlem, snížení uhlíkové stopy a přechod na 
odběr energie z obnovitelných zdrojů.  
 
CzechInvest školil o příležitostech v nanotechnologickém sektoru v Chile 
Dne 16. října proběhl na půdě MPO seminář Příležitosti pro české nanotechnologie v Chile - průmyslové 
využití nanočástic mědi, který připravila agentura CzechTrade ve spolupráci s MPO a agenturou 
CzechInvest. Hlavními hosty byli zástupci chilské firmy Nanotec Patricio Jarpa, Gonzalo Hederra a 
zástupci firem Nanotec Chile a Nanotec Center. Společnost založená v roce 2010 se zabývá zpracováním 
mědi na nanočástice. Zájemci z řad českých firem měli v rámci workshopu příležitost dozvědět se o 
nanotechnologickém průmyslu v Chile, možnostech spolupráce v oblasti R&D a dalších možnostech 
uplatnění se na chilském trhu. Na závěr semináře firmy využily příležitost prodiskutovat už konkrétní 
příležitosti spolupráce v rámci individuálních konzultací jak se zástupci firmy Nanotec, tak MPO, 
ProChile, CzechTrade a CzechInvest. 
 
Veletrh Anuga: Obchod s Paraguají může posílit 
V rámci veletrhu Anuga v Kolíně and Rýnem proběhlo 5. října jednání s ministryní průmyslu a obchodu 
Paraguaye Liz Cramer a s její delegací složené ze zástupců paraguajského ministerstva zahraničních věcí 
a agentury REDIEX. Jednání na české straně vedl náměstek ministra zemědělství Jindřich Fialka za účasti 
zástupkyně MPO. Paraguay je perspektivním teritoriem pro české vývozce, navíc se jedná o člena 
uskupení MERCOSUR, s nímž EU dojednává dohodu o volném obchodu. Kromě obchodních vztahů a 
konkrétních příležitostí byla také diskutována mezivládní dohoda o hospodářské a průmyslové 
spolupráci, kterou MPO společně s paraguajským ministerstvem zahraničí připravuje. 
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Tarifní opatření v případu Airbus 
Spojené státy vydaly seznam položek, na něž uvalí dodatečná cla na základě rozhodnutí arbitra 
WTO ve sporu Airbus, detailní informace a příslušný odkaz naleznete na stránkách MPO zde. 
Paralelní obchodní spory EU a USA, týkající se nedovoleného subvencování konkurenčních 
společností Airbus a Boeing, nyní dospěly do finále. Probíhají již od roku 2004 a v podstatě prošly 
všemi existujícími fázemi mechanismu řešení sporů v rámci WTO. Vzhledem k tomu, že ani jedna 
ze stran nenaplnila zcela požadavky na nápravu plynoucí z předchozích rozhodnutí, bylo oběma 
stranám přiřčeno právo na zavedení protiopatření formou dodatečného navýšení cel. Výši nároku 
na taková protiopatření stanovují přidělení rozhodci. V případě Airbus rozhodce WTO dospěl k 
závěru, že míře a povaze nepříznivých dopadů odpovídají protiopatření ve výši 7 496 623 milionů 
USD ročně, což je mimochodem zatím nejvyšší rozhodčí nález v historii WTO. Americká 
administrativa následně oznámila, že uvalí dodatečná cla na zboží z EU v celé této výši, a to na 
poměrně velké množství produktů z EU již od 18. října 2019. Pokud ke kroku ze strany USA dojde, 
bude EU postupovat obdobně v paralelním případu Boeing na jaře 2020. Pro tento případ proběhla 
konzultace MPO k možnému seznamu položek, na něž by EU dovozní cla uvalila. EU by měla získat 
rozhodnutí k vyrovnávacím opatřením za Boeing na jaře 2020, pravděpodobně v podobné výši jako 
v případě Airbus. EU se stále nevzdává naděje na možnou dohodu na smírném řešení s USA s tím, 
že vzájemné uvalování kompenzačních cel považuje za kontraproduktivní pro obě strany. 

 

Zveme vás 
 

Průmyslová práva v praxi - ochrana v ČR i zahraničí 
Ministerstvo průmyslu a obchodu Vás zve na seminář, který pořádá dne 6. listopadu 2019 ve spolupráci 
s ÚPV, AMSP a TA ČR. Registrujte se na webu MPO. 
 
Regionální osvětové semináře k novým vládním programům ekonomické migrace  
Stále více českých zaměstnavatelů čelí problému s nedostatkem zaměstnanců na českém trhu práce, 
který řeší zejména zaměstnáváním pracovníků z ciziny. Zaměstnat cizince ze země mimo EU může být 
ovšem složité. Novela zákona o pobytu cizinců a s ní spojené nové vládní programy zaměřené na 
zaměstnávání cizinců z třetích zemí pomáhají s řešením nedostatku pracovníků a významně usnadňují 
tento proces. Program Klíčový personál, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program 
kvalifikovaný zaměstnanec nahrazují a zjednodušují dosavadní projekty ekonomické migrace.  
V návaznosti na tyto změny MPO ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí 
a Ministerstvem práce a sociálních věcí v součinnosti s úřady práce plánuje uspořádat sérii osvětových 
seminářů, které budou nadvázáním na mimořádně úspěšný seminář na toto téma, který se uskutečnil v 
červnu 2019 v Praze za účasti více než stovky českých zaměstnavatelů. Nyní budou semináře cílit do 
vybraných českých regionů s cílem rozšířit povědomí o nových vládních programech ekonomické 
migrace napříč celou ČR.  
Do konce tohoto roku 2019 je plánováno uspořádání 3 regionálních osvětových seminářů: 
 
-              dne 21. 11. 2019 v Pardubicích 
-              dne 27. 11. 2019 v Táboře  
-              dne 12. 12. 2019 v Plzni 
 
Účastníci seminářů budou mít možnost diskutovat se zástupci státní správy možnosti řešení nedostatku 
kvalifikované pracovní síly v ČR a dozvědět se o přínosných změnách, které s sebou v tomto kontextu 
přinášejí nové vládní programy. 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 pro vybrané vysoce 
kvalifikované zaměstnance či o možnosti využití mimořádného pracovního víza pro vybrané skupiny 
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pracovníků, které může aktivovat vláda svým nařízením. Významnou změnou je také zdvojnásobení kvót 
pro příjem žádostí zastupitelského úřadu ČR ve Lvově, a to na 40 tisíc žádostí o zaměstnanecké karty pro 
pracovníky z Ukrajiny ročně. 
Pro více informací o výše uvedených seminářích sledujte webové stránky MPO. 

 
 
CzechTrade na letošním MSV v Brně představil zajímavé exportní příležitosti ve dvaceti zemích světa 
Na 61. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se mezi 1 700 vystavujícími ze třiceti zemí 
představil také CzechTrade, a to společně s dvanácti státními institucemi v České národní expozici The 
Country For The Future. Vůbec poprvé mohli návštěvníci získat na jednom místě informace k různým 
fázím podnikání od nových inovativních myšlenek, přes realizaci a financování až po export nebo se 
účastnit některé z akcí bohatého doprovodného programu.  
Na teritoriálně zaměřené konferenci zahraniční pracovníci CzechTradu představili čtyřem desítkám 
zájemců výhody i úskalí obchodu s Kazachstánem, Ukrajinou a Ázerbájdžánem.  
V České národní expozici autoři ze Svazu moderní energetiky, agentury CzechTrade a České exportní 
banky představili novou publikaci, která mapuje obchodní příležitosti ve světě v odvětví energetiky 
„Zapojení moderní energie – exportní příležitosti pro moderní energetiku“. Stalo se tak na odborné 
konferenci, kde mimo jiné zaznělo, že nejvíce šancí je v Latinské Americe, Asii a chytrých sítích. 
Celou 9. října probíhaly již tradiční exportní konzultace v rámci akce Meeting Pointu CzechTrade. Více 
než 100 podnikatelů diskutovalo s dvacítkou zahraničních specialistů z CzechTrade o svých exportních 
plánech a nejnovějších zprávách z teritorií. Zahraniční pracovníky agentury doplnily odbornice z projektu 
Design pro export, na společné účasti na zahraničních veletrzích spolufinancované z fondů EU či z 
Klientského centra pro export. 
Na veletrhu představil ministr Havlíček unikátní projekt Czech Industrial Cluster. S partnery Ivanem 
Kameníkem z indické pobočky CzechTrade, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a se 
zástupcem firmy LIKO-S utváří jedinečný samostatný objekt ve městě Bengalúru. Klastr se stane 
základnou pro české firmy, které tím získají halové a kancelářské prostory, laboratoře či výzkumná 
pracoviště přímo v srdci Indie.  
Ve čtvrtek 10. října proběhla v expozici prezentace udržitelného designu a inovativních materiálů v 
kontextu jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Právě cirkulární ekonomika může být 
východiskem z dnešního neudržitelného modelu výroby a spotřeby. Výběr inovativních materiálů poskytl 
showroom společnosti Knihovna materiálů. 
 
Padesátka firem se dozvěděla o obchodních příležitostech ve Francii a Velké Británii 
Dne 8. října uspořádal CzechTrade ve spolupráci s MPO v prostorách Hospodářské komory Brno seminář 
Doing business – Velká Británie a Francie. Přednášeli náměstek ministra MPO Vladimír Bärtl, ředitel 
odboru zahraničně-ekonomických politik Martin Pospíšil, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v 
Londýně Martin Macourek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži Vítězslav Blažek či 
ekonomický diplomat v Londýně Aleš Opatrný. Účastníci se dozvěděli mj. o současné ekonomické a 
politické situaci, resp. o výzvách a příležitostech pro naše podnikatele. Pozornost věnovali i Brexitu a v 
závěru proběhly individuální konzultace firem. 
 
Czech Beer Mission 2019 
CzechTrade zorganizoval již druhou misi se specializací na české pivo. Zatímco dosud Britové pouze 
oceňovali skvělou chuť opravdových českých piv v Londýně, nyní mohli vidět i místa, kde se vaří – 
povětšinou historické budovy pivovarů, pro ně až těžko uvěřitelné kulturní dědictví, otevřené spilky, 
staré varny a sklepy, ale také nové craftové pivovary s originálními nápady. To vše za neuvěřitelného 
nadšení a odhodlání sládků, elánu místních podnikatelů a všeobecné pohostinnosti. 

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


 

 

V třeboňském Regentu ohromil příběh vaření na stejném místě od roku 1379. Závěrem pobavila výborně 
připravená degustace naslepo. V Kutné Hoře zase zabodovala zcela volná neformální ochutnávka ve 
sklepě s následnou degustací pivních kulinářských specialit na varně spolu s ochutnávkou sesterského 
piva KANEC. Při zastávce v Albrechtu všechny pohltilo vyprávění a charisma majitele pana Vávry, který 
tento starobylý šlechtický pivovar zachránil před jasným zánikem. Pivovar Cvikov pak bodoval svojí 
měděnou varnou s mramorovým obkladem a večeří v bývalé humnové sladovně. Britové však také 
ocenili a byli velmi pozitivně překvapeni z umu craftových pivovarů Muflon a U Dvou kohoutů. 
Akce tak ukázala, že k navázání emočního pouta s pivovarem je osobní návštěva nezbytná. A o tom je 
právě dnešní obchod s poctivým pivem – o autenticitě a o příběhu. 

 

Připravujeme 
 
Oborová mise do Gruzie zaměřená na sektor vodohospodářství  
V Gruzii probíhá od 14. do 18. října mise na podporu českých společností podnikajících ve 
vodohospodářství. Účastníci mise v Batumi jednali s představiteli vlády Adžárské autonomní republiky i 
se zástupci společnosti Batumi Waters. Ve Tbilisi budou diskutovat české společnosti a zástupci 
magistrátu Tbilisi se společnostmi United Water Supply Company of Georgia a Georgian Water and 
Power. 
 
Ekonomický dialog mezi ČR a Kazachstánem nabírá na intenzitě  
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček vykoná ve dnech 16.–18. října oficiální 
návštěvu do Kazachstánu v doprovodu podnikatelské mise, kterou pořádá Komora pro hospodářské 
styky se zeměmi SNS. V rámci ekonomického programu návštěvy proběhnou 2 česko-kazašská byznys 
fóra, na která navážou B2B a G2B jednání. V Šymkentu, jež je významným průmyslovým městem, bude 
v rámci této návštěvy realizován také projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED). Jedná se o 
misi českých firem zaměřenou na oblast chemického průmyslu a energetiky Kazachstánu. 
V polovině listopadu proběhne v Kazachstánu 10. zasedání česko-kazachstánské Mezivládní komise pro 
hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. Hlavními tématy bude vzájemná 
hospodářská spolupráce v oblastech průmyslu, energetiky, dopravy, zemědělství, vědy, výzkumu, 
inovací, včetně posouzení možných projektů společného zájmu. 
 
MPO zastřešuje vědecko-technickou spolupráci s Korejskou republikou 
Ve dnech 24. a 25. října se v prostorách MPO sejdou akademici ze zemí V4 a z Koreje, aby zde na 
zahajovacím semináři představili svá témata. Česká delegace bude v letošním roce usilovat o to, aby 
zpracovaná témata nezůstala jen akademickou prací ukrytou v policích univerzit, ale aby podniky 
výsledky těchto prací využívaly pro další technologický rozvoj. 
Již druhým rokem MPO zastřešuje českou účast v jihokorejském programu výměny vědecko-technických 
poznatků mezi Korejskou republikou a zeměmi V4 (KSP Korea – V4). Program je finančně dotován 
korejskou vládou a zahrnuje spolupráci akademiků v oblastech spojených s moderními technologiemi. 
Téma, které řeší čeští odborníci společně s korejskými partnery v letošním roce, je zaměřeno na chytré 
energetické systémy v bezpečné společnosti 4.0. Do programu jsou zapojeny UTB ve Zlíně, Technická 
univerzita v Ostravě a ČVUT. V čele českého týmu stojí MPO zastupované ředitelem odboru Richardem 
Hlavatým. 
 
Podnikatelská mise do Petrohradu a Kaliningradu 
Ve dnech 11.–15. listopadu je plánována podnikatelská mise organizovaná Komorou SNS do výše 
uvedených destinací. V každé z nich se budou konat podnikatelská fóra spojená s B2B jednáními s 
místními firmami. Podnikatelskou misi budou doprovázet generální konzul ČR v Petrohradu Karel Kühnl 
a ředitel odboru zahraničních ekonomických politik I MPO ČR Martin Pospíšil. Bližší informace k akci lze 
nalézt na webové stránce Komory SNS. 

www.komorasns.cz


 

 

 

 
V listopadu navštíví premiér Ukrajinu 
Ve dnech 18.–19. listopadu se uskuteční 9. zasedání česko-ukrajinské Mezivládní komise pro 
hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. Předsedou české části je vicepremiér a 
ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček. Zasedání se uskuteční v Kyjevě v rámci oficiální návštěvy 
předsedy vlády ČR Andreje Babiše v čele podnikatelské mise, jejíž organizaci má na starosti Hospodářská 
komora ČR. Oficiální návštěva předsedy vlády ČR na Ukrajině se uskuteční poprvé od roku 2008.  
 
Česko-gruzínská obchodně-ekonomická spolupráce dostane v listopadu další impuls 
Již 5. zasedání Smíšené komise pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a 
Gruzií se bude 25. a 26. listopadu konat v Praze. Hodnotit se budou projekty realizované v roce 2019 a 
aktéři určí priority pro rok následující. Expertní skupiny prodiskutují aktuální témata. V rámci 
doprovodného programu proběhne Business fórum s cílem další podpory vzájemných obchodně-
ekonomických vztahů. 
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