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INFORMACE PRO RADU ČLENŮ SP ČR  

16. KVĚTNA 2018 

SEKCE MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

 

AKTUÁLNĚ Z OBLASTI ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ A PODPORY EXPORTU (GARANTI: VICEPREZIDENT S. 
KÁZECKÝ A VICEPREZIDENT R. ŠPICAR) 
 
Plán podnikatelských misí a dalších akcí SP ČR (aktualizace k 3.5.): 
 

Setkání se zástupci ropného a plynařského průmyslu USA 16.5 

Kulatý stůl pro exportéry – hlavním hostem Tomáš Kolář, generální ředitel 

nadnárodní skupiny Linet 

22.5 

16. zasedání Česko-tchajwanské podnikatelské rady včetně B2B jednání českých a 

tchajwanských podnikatelů 

1.6 

Česko-ukrajinské podnikatelské fórum  11.6 (TBC) 

Konzultace firem s ekonomickými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří 

CzechTrade 

2. pol. června (TBC) 

Podnikatelská mise do Jordánska doprovázející ministra průmyslu a obchodu 

Tomáše Hünera při příležitosti zasedání Společné komise pro hospodářskou 

spolupráci (odloženo z dubnového termínu)  

1.-3.7  

 
 

OBCHODNÍ POLITIKA (GARANTI: VICEPREZIDENT S. KÁZECKÝ A VICEPREZIDENT R. ŠPICAR) 

 

Hrozící obchodní válka USA – ČÍNA, možná dopad na EU (ČR) 

Na počátku března zavedly USA ochranná cla na dovoz oceli (25%) a hliníku (10%), s odkazem na dodatek 

232 amerického zákona „Trade Expansion Act“ z roku 1962, který umožňuje uplatnit dovozní cla na jakýkoli 

produkt, pokud šetření shledalo negativní vliv na národní bezpečnost USA. Řada amerických zemí (např. 

Kanada, Mexiko, Austrálie, Japonsko, Jižní Korea) získala výjimku, která je v případě zemí NAFTA (Kanada, 

Mexiko) spojována s jednáním o nové podobě této dohody. Díky soustředěnému úsilí EU (s podporou 

zástupců byznysu, včetně SPČR, Ocelářské Unie atd.) získala EU dočasně výjimku také, ta ale platí jen do 1. 

června 2018. Není záruka, že bud udělena trvalá výjimka, ale otevřel se prostor k jednání. I tak se ale 

především oceláři v ČR a EU obávají přetlaku – snahy např. Číny i jiných zemí uplatnit svou nadvýrobu oceli 

nyní na trhu EU. V případě neudělení výjimky je to problém i pro export výrobků z ČR do USA. V případě ČR 

dopadne opatření hlavně na oceláře, neboť české ocelové výrobky dodané do USA v roce 2017 představují 

hodnotu bezmála 200 mil. USD. Jde například o železné a ocelové trouby a profily. Často výrobky s vyšší 

přidanou hodnotou. Dodávky českých výrobků z hliníku na americký trh jsou tak nevelkého rozsahu. 

https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/11616-podnikatelska-mise-do-jordanska-doprovazejici-ministra-prumyslu-a-obchodu-tomase-h-nera
https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/11616-podnikatelska-mise-do-jordanska-doprovazejici-ministra-prumyslu-a-obchodu-tomase-h-nera
https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/11616-podnikatelska-mise-do-jordanska-doprovazejici-ministra-prumyslu-a-obchodu-tomase-h-nera


Informace pro Radu členů – Sekce mezinárodních vztahů 
16. května 2018 

2 

V některých případech nemá USA vlastní výrobu – tam by prostě jen koncový uživatel zaplatil cenu vyšší o 

clo. V ostatních případech USA nahradí dovoz vlastní produkcí.  

Na počátku dubna se objevil americký návrh na uvalení 25 % cel na cca 1300 dalších položek z Číny. Seznam 

zahrnuje řadu průmyslových výrobků, včetně chemikálií, léků, oceli, hliníku, výrobní zařízení, stroje, 

motorová vozidla a další. Seznam se může dále měnit. Nyní probíhá veřejné připomínkování a tento proces 

by v USA měl skončit 22.5. Čína reagovala recipročně a hodlá uplatnit dodatečná cla na řadu amerických 

produktů. Tento seznam má 106 položek. Recipročně se jedná také o 25 % clo a objem cirka 50 miliard USD 

hodnoty amerického importu. 

SP ČR a další podnikatelské reprezentace mají obavu z eskalace do podoby obchodní války. Negativní 

dopady hrozí zejména: rozšíření protekcionistických tendencí na další země, zvýšený dovoz dotčených 

položek na trh EU (zvýšená snaha o dumping), možné narušení dodavatelských řetězců, či investic. Celková 

hrozba pro globální ekonomický růst. EU deklaruje, že je připravena použít nástroje na ochranu obchodu a 

antidumpingová opatření, při podpoře jejich modernizace a prosazení byl SP ČR taktéž aktivní. 

Reagovali jsme na výzvu BusinessEurope a zaslali svou pozici k těmto hrozbám Evropské komisi a 

BusinessEurope. Vyzvali jsme také firmy v EU Týmu SP ČR, aby zaslaly svá vyjádření. Poskytli jsme také 

vyjádření českým médiím a prezentovali naše stanovisko při setkání specialistů MPO a U.S. Department of 

Commerce.  

Jako otevřená exportní ekonomika, silně závislá na rovněž exportním trhu EU, musí ČR odmítat a 

vystupovat proti eskalaci obchodní války a všech aktivit ohrožujících světový ekonomický růst. Zde SP ČR 

sdílí stejný postoj jako ČR, BusinessEurope i Evropská komise. 

Vztahy EU – Číny: 

BusinessEurope (BE) připravilo diskusní dokument ohledně Iniciativy pás a stezka (BRI). Obecně je BRI pro 

řadu firem příležitost, otázkou je, jak ji uchopit a vyhodnocovat výsledky. 

Základní doporučení z dokumentu BE: EU by měla žádat po Číně dialog a větší spolupráci. Byznys by měl být 

zapojen do projektů od samého začátku a měl by žádat dodržování klíčových principů (nediskriminační 

veřejné zakázky, sdílení informací a transparentnost aj.). BE se členy toto diskutuje. Pozice svazů jsou spíše 

opatrné. Např. Belgie – doporučení podporují, ale nemyslí si, že se vůči Číně něco změní, protože ta na 

zmíněné principy nikdy nepřistoupí. Země jako Itálie, nebo Dánsko, které mají v Číně větší byznys a více 

investic mají vyrovnanou pozici, ale i zde se firmy obávají problémů se standardy, kybernetickou 

bezpečností a různými netarifními bariérami. Obavy vyjadřuje např. Německo – roste vliv státem 

ovládaných firem, stát zvyšuje vliv i na soukromé firmy, nedochází k žádné liberalizaci. Problémem je např. 

kybernetická bezpečnost – požadavek, aby firmy uchovávaly data o svých aktivitách na území Číny. Členové 

BE nejsou ve vztahu k Číně jednotní – někteří chtějí více protekcionizmu – recipročně vůči Číně, jiní se 

obávají, že i opatrná vyjádření a neutrální pozice mohou uškodit.  
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Pohled Evropská Komise (EK): připravuje strategii s názvem EU-Asia Connectivity Strategy. Vydána by měla 

být v druhé polovině 2018, v souvislosti s tím vytvoří také tzv. Connectivity Monitor. Cílem strategie je 

vytvořit strategickou pozici EU ohledně Číny. Monitor bude sloužit jako databáze pro sledování různých 

úrovní propojení. Dle EK Čína nemá žádný zájem na reformě ekonomiky směrem k tržním principům. 

Očekává, že se status quo bude ještě prohlubovat, včetně selektivního otevírání ekonomiky s diskriminací 

některých firem a zemí.  Čínská strategie stále spočívá v tom nejprve se otevřít novým firmám, osvojit si 

technologii, a zahraniční firmu z trhu vypudit. V zahraničí je Čína aktivní v přebírání technologií 

prostřednictvím skupování strategických firem nebo podílů v nich. Z geopolitického hlediska se Čína snaží 

vytvořit loajalitu v některých zemích a prosazovat své standardy jako mezinárodní, což narušuje některé 

multilaterálně uplatňované dohody a principy. EU hledá způsoby, jak těmto aktivitám čelit. To je možné jen 

společným tlakem na dodržování multilaterálních pravidel WTO. 

Investiční dohody a dohody o volném obchodu: 

Udržitelnost v rámci obchodních dohod – 06/2017 spustila EK debatu o kapitolách o udržitelném rozvoji 

v obchodních dohodách a jak postupovat vůči partnerům, kteří neplní závazky udržitelného rozvoje. EK 

dospěla k názoru, že sankce nejsou vhodnou formou. Otázka je, jak by se postupovalo. Téma se v rámci 

obchodních dohod objevuje častěji, bude třeba větší zapojení byznysu. Zabudování těchto témat do 

obchodních dohod podporuje hlavně Evropský parlament, jehož část je pro užívání sankcí, část proti. 

Podnikatelské svazy převážně proti. SP ČR obecně nepodporuje vnášení přílišného množství neobchodních 

témat do obchodních dohod, ani aplikaci sankcí. Je to patrné i u níže popisovaných jednání o obchodních 

dohodách. 

Čína – jednání o investiční dohodě s EU: 

Jednání jsou složitá a loni nebyl zaznamenán příliš velký pokrok. Čínské požadavky nemůže EU přijmout.  

Jde o fundamentální věci jako vyvlastňování nebo úroveň standardů ochrany investic. Pokračují jednání 

v řadě věcí, např. ohledně nových standardů v oblasti elektrických automobilů. Čína chtěla implementovat 

jiné standardy, než které jsou v EU, zde se EK povedlo prosadit zařazení evropských standardů. Jednání 

budou pokračovat. 

Dohody o volném obchodu: 

Singapur:  

Po období zdržování ze strany Singapuru se zdá, že se jednání pohne. Dohoda byla uzavřena již v roce 2012, 

ale vznikl spor ohledně kompetencí při schvalování investiční kapitoly. 2017 rozhodl Evropský soudní dvůr, 

že kapitola činí z dohody dohodu smíšenou a je nutná ratifikace členských států.  Kolegium komisařů by 

mělo během dubna přijmout usnesení k dohodě se Singapurem a poté by měla být dohoda předána ke 

schválení Radě a Parlamentu. Parlament by měl dohodu stihnout schválit do konce roku a dohoda by tak 

mohla být uplatňována od začátku roku 2019. Zpravodaj v Parlamentu k této zprávě David Martin (S&D, 

UK) dohodu podporuje a chce proces uspíšit. Problémem v Parlamentu by mohlo být, že Singapur 

neratifikoval 3 úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO). Komise očekává, že hlavní část dohody by měla 

být platná od roku 2019, ale část ohledně investic bude uplatňována zřejmě později.  
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Vietnam: 

Dohoda dojednána již 2015, od té doby probíhá právní čištění textu. Z právního hlediska už zbývá vyřešit jen 

několik věcí. Poté proběhne překlad dohody do všech jazyků EU, který zabere několik měsíců, a následně 

bude dohoda předána k finálnímu schválení. Komise očekává, že Parlament bude řešit lidská práva a 

chybějící ratifikaci 2 úmluv ILO (především úmluvu týkající se svobody sdružování). Komise po Vietnamu 

chce, aby tyto úmluvy implementovala. Řeší se problém farmaceutických firem, vláda Vietnamu chce, aby 

do distribuce byly zapojeny více místní firmy – zvýšilo by to náklady a odporuje to již dohodnutým 

podmínkám – toto je třeba vyřešit. 

Zatím také není jasné, jestli bude dohoda rozdělena na dvě části (část investic by se schvalovala zvlášť) a tak 

by většina dohody nemusela projít ratifikací členských států a mohla by začít platit dříve.  

Filipíny: 

Vyjednávání dohody bylo zahájeno v roce 2015, přes slibný začátek se nyní jednání zastavila kvůli opatření 

prezidenta Duterteho v boji proti drogám, která vedla k masivnímu porušování práv i nevinných občanů atd. 

Komise plánuje monitorovací misi v druhé polovině roku, ale neočekávají, že se něco změní. 

Indonésie:  

Jednání probíhají celkem dobře, v únoru proběhlo zatím poslední kolo. Na přelomu června a července 

proběhnou parlamentní volby, v březnu příštího roku prezidentské volby, takže se vyjednávání zřejmě 

trochu zdrží. Indonéská vláda mluví o tom, že by se vyjednávání mohla dokončit do konce roku, ale nemyslí 

si, že je to reálné. Ambice v rámci dohody jsou poměrně velké, u cel očekávají uvolnění až 95 % cel, ale jsou 

zde i další otázky jako netarifní bariéry, investice, vládní zakázky, služby atd. 

Malajsie: 

 Jednání byla zahájena v roce 2010, poté byla pozastavena. Nyní by se měla znovu rozjet. Komise požaduje 

od Malajsie lepší nabídky a záruky v oblasti služeb, investic a vládních zakázek. Důležitým vývozním artiklem 

je pro Malajsii palmový olej, stejně jako pro Indonésii, ale neočekávají, že by jednání byla příliš ovlivněna 

debatou v EU ohledně palmového oleje.  

Mercosur: 

Obě strany chtějí jednání dokončit co nejdříve, ale některé důležité body nejsou ještě dořešeny. 

Únor/březen proběhlo vyjednávací kolo a došlo k pokroku v: Pravidlech původu, službách, sanitárních a 

fytosanitárních opatření a u vládních zakázek. Problém zůstává v oblasti dotací – MERCOSUR se nevyjádřil. 

Návrhy textů jsou v pokročilé fázi, důležitým tématem pro EU jsou automobily, u kterých je několik aspektů, 

kde se pozice obou stran liší. Řeší se také harmonogram odstraňování cel. V oblasti mléčných výrobků má 

EU vyšší očekávání ohledně přístupu na trh. EU chce také získat přístup ke službám mezinárodní námořní 

dopravy. U zeměpisných označení je text téměř dokončen, ale řeší se ochrana názvů (jazyky, ve kterých 

budou zeměpisná označení prezentována). V oblasti cel očekává EU zlepšení nabídky ze strany Mercosur, 

stejně jako u vládních zakázek. Zároveň věří, že se nabídku podaří zlepšit, zejména co se týče přístupu ke 

stavebním zakázkám. U bioetanolu nebyla žádná nová výměna nabídek. Mercosur je také hodně defenzivní 

ohledně ochrany duševního vlastnictví. Během posledního vyjednávacího kola se hlavní vyjednavači 
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dohodli, že se další kolo uskuteční brzy. Velmi pravděpodobně se nepodaří dohodu uzavřít během mandátu 

současné Evropské komise.  

Chile: 

Na začátku roku začalo druhé kolo vyjednávání. Některé problémy jako např. ochrana investic jsou složité. 

Další kolo vyjednávání by mělo být v květnu. 

Mexiko:  

Citlivou komoditou jsou mléčné výrobky – zatím není návrh, se kterým by byla EU spokojená. EU 

neakceptuje stávající nabídku Mexika ohledně pravidel původu u automobilů. Určité problémy jsou i u 

zeměpisných označení. U vládních zakázek se nedá očekávat komplexní přístup, protože k této oblasti musí 

nejprve proběhnout konzultace v Mexiku (je to federální stát), ale myslí, že se nabídka zlepší. Mexiko 

podporuje princip mezinárodního soudního systému (ICS) pro řešení sporů, což bylo důležité. Dohodu 

s Mexikem bude patrně možné vyjednat před koncem mandátu současné Evropské komise. 

Japonsko: 

Dohodu čeká ratifikace EP a národními parlamenty. Dohoda je priorita pro obě strany, EU chce ratifikaci 

stihnout před vystoupením Británie z EU, aby také byla její součástí. Veřejné slyšení v EP za účasti 

BusinessEurope bude v červenci – pro EP jsou 3 kontroverzní věci, a to transparentnost, řešení sporů a 

udržitelný rozvoj. Může ohrozit ratifikaci. Není shoda na řešení sporů – Japonsko razí více méně klasické 

ISDS, EU tlačí svůj investiční soud ICS. Obě strany chtějí vysoký standard ochrany investic a nejsou 

v rozporu, ale řeší se, jaký systém to bude řešit. Udržitelný rozvoj – Japonsko ratifikovalo pouze 6 z 8 úmluv 

ILO a část EP ho chce teď přimět k ratifikaci zbylých. Což by se i mělo podařit.  

BE hodlá vytvořit materiál na podporu přínosů dohody pro EU a vystoupit v EP, chce tím podpořit ratifikační 

proces dohody.  

Některé státy naléhají na EK aby zveřejnila výsledek odstraňování netarifních bariér (NTBs) – ta pouze 

uvedla, že byly odstraněny. BE a některé státy se bojí, že plné zveřejnění se obrátí proti dohodě (pokud se 

ukáže že zůstaly nějaké NTBs) – shoda na tom, že by EK poskytla pouze BE interně a dále by se rozhodlo co 

dále.  

Problematická je stále část o volném toku dat, zde by SP ČR a další uvítali, aby to v dohodě bylo. 

Dosavadní plán, aby se o tomto jednalo až po 3 letech v rámci přezkumu a doložky se nám nelíbí.  

Japonská strana tvrdí, že by uvítala ambicióznější návrh a že je na EU jak se kolem volného toku dat 

dohodne! Nejednotný přístup k této otázce obecně v rámci EU je SP ČR znám a projevuje se i jinde.  

17. dubna by mělo kolegium komisařů schválit představit návrh rozhodnutí Rady na podepsání a uzavření 

dohody s Japonskem. V červnu by mělo proběhnout schválení rozhodnutí v Radě a poté musí dohodu 

ratifikovat i Evropský parlament. V Japonsku by měla být ratifikace ukončena na podzim.  Japonsko doufá, 

že ratifikační proces bude dokončen do konce roku/začátku příštího roku, i přes obavy v oblasti zemědělství 

je pro dohodu podpora a parametry nejsou horší, než nabízela dohoda TPP. 
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SP ČR bude podporovat ratifikaci dohody, uvítali bychom především zařazení volného toku dat, u řešení 

sporů investor-stát nám odklad o 3 roky do doby přezkumu tolik nevadí. Obáváme se však, že k dohodě o 

datových tocích nedojde včas. I v takovém případě budeme ratifikaci podporovat. 

 
 

EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE (GARANTI: VICEPREZIDENT S. KÁZECKÝ) 
 

Prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie: 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých 
zahraničních investic do Evropské unie. 

Aktuální situace: 

BusinessEurope vypracovalo první ucelenou pozici k návrhu, který téměř přesně odpovídá naší pozici a 

výhradám, a ještě dále rozpracovává kritické body. Pozitivně hodnotí: EK vzala v potaz řadu principů na 

kterých se shoduje s BE. EU chce zůstat prostorem atraktivním a otevřeným pro investice, navržené nařízení 

poskytuje větší právní jistotu již existujícím screeningovým mechanizmům a nenařizuje přímo jejich 

vytváření u států které je nemají. Budoucí i existující mechanizmy musí plnit jisté podmínky: nediskriminace, 

transparentnost, možnost soudního přezkumu, konečné rozhodnutí má členský stát a ne EU, musí být 

soulad s mezinárodními závazky celé EU (při WTO apod.), komise také nechce spojovat screening 

s reciprocitou – jde o ochranu bezpečnosti a veřejného pořádku, a ne o nástroj obchodní politiky. 

Nevyřešených bodů je stále mnoho: větší vyjasnění role EK, je třeba více upřesnit definici veřejného 

pořádku a bezpečnosti a zamezit tak rozdílné implementaci a interpretaci napříč členskými státy, je třeba 

dát pozor na oblasti, kde již jiná legislativa EU určité prověřování a reportování vyžaduje a hrozí tak 

diskrepance národních a EU úprav. Např. certifikace energetických firem vlastněných subjekty ze třetích 

zemí, nebo již regulovaná oblast M&A (sloučení a akvizice). Stále chybí mnoho dat o přílivu investic do EU 

dle států a odvětví a o použití již existujících screeningových mechanizmů – vítáme, že EK spouští 

hloubkovou studii na toto téma (má být hotova na konci 2018) a porovná také dopady FDIs v zemích se 

screeningem a bez něj. 

 

SPČR téma screeningu FDI komunikujeme i se zástupci v EHSV, dochází k výměně stanovisek, a i do jejich 

pozice se úspěšně snažíme prosazovat zájmy, které za byznys hájí SP ČR.  

 

Během sledování tohoto tématu vyšlo najevo, že pro některé citlivé obory je to důležité téma a např. Svaz 

českého leteckého průmyslu rozumě a vyváženě prováděné prověřování zahraničních investic podporuje, a 

jisté negativní zkušenosti s neprůhlednými investicemi ve svém oboru již zaznamenal.  

 

Datové toky / přeshraniční pohyb dat a obchodní dohody: 

Aktuální situace: 

SPČR pokračuje v prosazování zájmů byznysu v této oblasti a snaží se také přesvědčovat zástupce těch 
států, které mají pohled bližší EK a který nám nevyhovuje – tedy existence možnosti v podstatě neomezeně 
omluvit každé omezení volného toku dat ochranou bezpečnosti, osobních dat atd. Aktivně působíme na 
zástupce slovenského byznysu (RUZ) a také např. italské organizace Confindustria a téma dále sledujeme. 



Informace pro Radu členů – Sekce mezinárodních vztahů 
16. května 2018 

7 

Snažíme se také, aby bylo předmětem zasedání iniciativy středoevropských svazů CEE v Chorvatsku na 
začátku května (zatím program nepotvrzen).  

 
BREXIT – aktuální stav vyjednávání mezi EU a Velkou Británií (VB) o vystoupení z EU: 

23.3. lídři EU schválili vodítka pro vyjednávání s VB o budoucích vztazích po BREXITU. EU potvrdila 
připravenost dojednat vyváženou, ambiciózní a rozsáhlou dohodu o volném obchodu, která ale bude 
finálně uzavřena až po BREXITU (březen 2019) a začne platit nejdříve po ukončení přechodného období 
(konec roku 2020).  EK nyní připraví konkrétní vyjednávací směrnice.  
 
27 lídrů členských také schválilo mj. dohodu o 21 měsíčním přechodném období mezi březnem 2019 a 
koncem roku 2020. Během tohoto období už Britové budou moct vyjednávat a schvalovat své obchodní 
dohody, občanům EU budou během tohoto období ponechána stejná práva a záruky.  
 
SP ČR vítá dosažení dohody o „přechodném období“. (V Británii označovaném za implementační). Více 
méně zachová status-quo a dává prostor k dalšímu jednání což byl náš požadavek.   
 
Jednání o „rozvodové dohodě“ ale budou pokračovat a „dokud není dojednáno vše, není dojednáno nic“.  To 
znamená, že skutečná právní jistota (mj. o přechodném období) se dostaví až s ratifikací této „rozvodové 
dohody“ – tedy dohody o vystoupení UK z EU.  
 
Kritická je stále otázka hranice Irská republika – Severní Irsko. V oblasti obchodí politiky by měla být Británie 
během přechodného období stále brána třetími zeměmi jako člen EU zahrnutý do všech obchodních dohod. 
Stranám dohod to má být notifikováno. Měly by to respektovat, zatím nejsou hlasy jiných zemí proti. 
Některé země mohou chtít dohody otevřít a vyjednat si lepší podmínky.  
 
Postoj Velké Británie v podstatě vyloučil veškerá jiná možná konečná uspořádání vztahů než komplexní 
obchodní dohodu. Ta by měla být ambiciózní, komplexní a měla by pokrývat i oblasti, které dohody obvykle 
příliš neřeší, nebo řeší vágně. Takové uspořádání má své limity, mj. i právní a každopádně to i tak bude 
zhoršení stavu, oproti status quo. (ve smyslu přístupu na trh apod.) 
 
Hlavní priority pro byznys: 

- Integrita jednotného trhu – jednota EU 27, nedopustit scénář „cliff-edge“, tedy „žádná dohoda“ 

- Obchod se zbožím, přístup na trh – posílit celní kapacity, aby nevznikly prodlevy, zajistit vzájemné 

uznávání, vyhnout se zavedení cel a pravidel původu, zachovat stejný standardizační systém jako 

doposud – nutná regulatorní spolupráce! 

- Doprava a logistika – zapojit Británii (do agentur EU zabývajících se dopravou a logistikou, zachovat 

úroveň propojenosti EU a VB bez dodatečné zátěže, vyhnout rozdílům v homologaci a schvalování 

typů vozidel. 

- Data a ICT – zajistit volný tok dat, nakládání s daty dle pravidel EU.  

- Daně – zamezit vzniku prozatímního řešení, fragmentaci pravidel a zbrzdění pohybu kapitálu. 

- Hospodářská soutěž a státní pomoc – nastavit pravidla co nejvíce podobná těm stávajícím. U 

veřejných zakázek by VB měla splňovat stávající pravidla EU -  může být obtížně dosažitelné. 

Británie asi nebude souhlasit. 

- Zaměstnanecká politika – nastavit koordinaci systémů sociálního zabezpečení a přesuny 

zaměstnanců v rámci jedné firmy. U koordinace systémů sociálního zabezpečení se bude evropský 
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systém uplatňovat po přechodném období. Jedná se o složitou problematiku, intenzivně řeší 

příslušné rezorty. 

- Finanční služby – priorita je vznik co nejmenšího množství rozdílů v oblasti poskytování úvěrových, 

pojišťovacích služeb, platnost smluv atd.  

-  

5.4. 2018 obdržela GŘ Dagmar Kuchtová dopis od britské premiérky T. Mayové – jde o „follow up“ setkání 
vybraných zástupců ze svazů BusinessEurope v sídle britské předsedkyně vlády. Na dopis jsme odpověděli a 
zmínili v něm hlavní priority. Považujeme to za jeden z důkazů, že SP ČR je BusinessEurope a dalšími 
stranami brán v této otázce vážně. 

12.4. 2018 vystoupil na Úřadu vlády hlavní vyjednavač BREXITU za EU pan Michel Barnier. SP ČR se aktivně 
zúčastnil). Apelovali jsme především na udržení jednotného postoje EU při jednání. Realisticky 
akceptujeme, že je nutné se v další fázi soustředit na jednání o kvalitní obchodní dohodě a vytěžit z tohoto 
scénáře maximum možného.  
 
Shrnutí vystoupení pana Barinera:  

Michel Barnier se přihlásil ke snaze o vyjednání ambiciózní obchodní dohody mezi EU a Spojeným 
královstvím. Upozornil však, že základním zájmem EU je nenarušit fungování vnitřního trhu. V otázce práv 
občanů EU, kteří do Spojeného království přijdou po vystoupení z EU, se vyjednávání soustředilo na 
nediskriminaci mezi občany jednotlivých členských států EU. K udržení jednoty EU-27 přispívá transparentní 
komunikace EK s Pracovní skupinou Rady dle čl. 50, parlamenty členských států EU a partnery na úrovni EU i 
členských států. V obranné a bezpečnostní spolupráci si EU musí zachovat autonomii rozhodování. Ve 
vyjednávání o této oblasti nesmí EU vyměnit parametry dohody za ústupky, které by ohrozily fungování 
vnitřního trhu. K regulatorní divergenci postupně nezbytně dojde, současný systém ekvivalencí nebude 
možné dlouhodobě udržet v zájmu finanční stability EU. Oblast sociálního dialogu není součástí vyjednávání 
mezi EU a Spojeným královstvím, Michel Barnier však bude EK tlumočit podnět ČMKOS. Členové PS Brexit se 
s příp. dotazy a podněty mohou obrátit na EK. (zdroj: zápis MPO) 
 
3. – 4. 5. proběhlo další zasedání Iniciativy středoevropských svazů (CEE) – tentokrát v Chorvatsku. Za SP ČR 
se zúčastnil viceprezident S. Kázecký a P. Fára. Za SPČR vznesena následující témata: „Nedostatek 
pracovních sil – problematiku zaměstnávání osob ze třetích zemí a řešení voleného pohybu dat v rámci 
obchodních dohod EU a třetích zemí) Další Svazy navrhují GDPR, E-Commerce, témata nadcházejícího 
rakouského předsednictví a další. Na programu nyní pracuje chorvatská stana.  
 
15.5. proběhl EU Tým SP ČR za účasti europoslankyně Dity Charazové. 
 
24. -25. 5. proběhne setkání GŘ německého BDI Joachima Langa a vedoucího bruselské kanceláře Heiko 
Willemse s vedením Svazu, zástupci MPO a se státním tajemníkem A. Chmelařem. Jde o reciproční 
návštěvu, program hostům připravil SP ČR. 
 
28. – 30. 5. se viceprezident S. Kázecký zúčastní VH BIAC a OECD Fóra v Paříži.  
 

 


