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INFORMACE PRO RADU ČLENŮ SP ČR  

19. ZÁŘÍ 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 7.9.):  
 

Zasedání Česko-irácké obchodní rady 17.9. 

Podnikatelská mise doprovázející předsedu PSP Radka Vondráčka do Spojených 

arabských emirátů  

23.-27.9 

Sněm Svazu průmyslu a dopravy a další doprovodný program na Mezinárodním 

strojírenském veletrhu 

1.-5.10. 

Podnikatelská mise doprovázející ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou v 

rámci mezinárodní výstavy 'Mašinostrojenije Metalloobrabotka' v Kazani, Rusko 

4.-7.12 (TBC) 

Podnikatelská mise do Jordánska doprovázející ministryni průmyslu a obchodu Martu 
Novákovou při příležitosti zasedání Společné komise pro hospodářskou spolupráci 
(odloženo z červencového termínu) 

2. pol. roku 
(TBC) 

 

Příloha č. 2: Příprava Sněmu a účast SP ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2018 

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

Vztahy EU - USA 

• Obchodní válka EU – USA zatím patrně zažehnána, spor o sankce na Írán se vyostřil 

• Společné prohlášení předsedy EK Junckera a amerického prezidenta Trumpa předpokládá 
pokračování jednání mezi EU a USA ve třech oblastech: reforma WTO (včetně jmenování členů 
odvolacího orgánu), regulatorní spolupráce v řadě sektorů a vyjednávání o zrušení či snížení cel na 
průmyslové výrobky a o rozsahu potenciální dohody mezi EU a USA. 

• Z jednání vyjmut automobilový průmysl. Šetření amerického Ministerstva obchodu v 
automobilovém sektoru vůči EU sice pokračuje, ale neočekává se uvalení nových cel na 
automobilový průmysl. 

• Optimistický průběh jednání snad otevře i cestu k pozitivnímu vývoji ohledně cel na ocel a hliník, 
prozatím ale nebylo nic dojednáno. 

• Výkonná pracovní skupina zástupců EU a USA má do 3 – 4 měsíců zhodnotit možný rozsah dohody a 
připravit doporučení vedoucím politikům. 

• SP ČR považuje vývoj za pozitivní, možnou obchodní dohodou EU – USA podporuje, je třeba 
akcentovat rušení cel na průmyslové výrobky a nespojovat aktuální jednání nijak se „zamrzlým“ 
TTIP. Nejedná se o TTIP2. Takto nesmí být aktuální jednání komunikováno! 

 

https://www.spcr.cz/kalendar-akci/detailudalosti/3081/mise/podnikatelska-mise-do-spojenych-arabskych-emiratu
https://www.spcr.cz/kalendar-akci/detailudalosti/3081/mise/podnikatelska-mise-do-spojenych-arabskych-emiratu
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Vztahy EU – USA – Írán 

• Dne 6. srpna USA obnovily sankce vůči Íránu a druhé kolo sankcí chystají na 4. listopadu. 

• Svaz kritizoval odstoupení USA od tzv. jaderné dohody s Íránem (JCPOA) a obává se nepříznivého 
vlivu amerických sankcí na český export a investice v Íránu, např. v oblasti energetiky a těžebního 
průmyslu. Situaci zhoršuje nedostupnost bankovního financování, ruce pryč od Íránu dala i EIB 

• EU se snaží zmírnit dopad sankcí na evropské firmy prostřednictvím novelizace svého nařízení z r. 
1996, tzv. „blocking statute“. Toto nařízení od 7. srpna mj. zakazuje evropským firmám (až na 
komisí schválené výjimky) vyhovět požadavkům a zákazům vyplývajícím z amerických sankcí, 
znemožňuje vykonatelnost z nich plynoucích postihů v EU a umožňuje vymáhat náhradu škody u 
evropských soudů 

• Svaz přivítal novelizaci nařízení, nicméně se domnívá, že jeho dopad bude omezený. Neochrání totiž 
byznys evropských firem působících v USA nebo operujících na dalších trzích s americkými partnery. 

• SP ČR ve spolupráci s BusinessEurope podporuje EU ve snaze udržet dohodu s Íránem při životě a 
chránit evropské firmy. Americký postoj vůči Íránu neschvalujeme, zhorší ekonomickou i politickou 
situaci 

• Írán obdrží od EK finanční injekci ve výši 18 milionů eur (462 milionů Kč). Peníze mají islámské 
republice pomoci vyrovnat se s americkými sankcemi. 8 milionů z evropského rozpočtu poputuje do 
íránského soukromého sektoru a také organizaci propagující íránský obchod, 8 milionů je určeno na 
projekty týkající se životního prostředí, 2 miliony na boj s drogovou závislostí. Jedná se o první část 
z balíčku o celkové hodnotě 50 milionů eur vyčleněných pro Írán ve snaze podpořit ho při řešení 
ekonomických a sociálních výzev. Dle SP ČR tím EU demonstruje, že svá vyjádření myslí vážně.  

Vztahy Čína – USA 

• Fakticky probíhá obchodní válka, USA zvýšili množství zboží zasaženého zvýšenými cly, týká se již i 
běžného spotřebního zboží. Čína uplatňuje protiopatření a chce spor řešit u WTO.  

 

Obchodní dohody EU 

• Paradoxně i díky americkému odklonu od některých jednání a nárůstu protekcionizmu (např. 
ukončení jednání v rámci TPP) akcelerovala jednání EU např. s Japonskem a dalšími zeměmi.  
Dohoda s Japonskem podepsána, další jsou v různých stádiích 

• Japonsko – podepsána 17.6., je tzv. ve výlučné pravomoci – ratifikuje EU, nikoli čl. státy. Měla by 
začít platit během 2019, liberalizuje cca 99% vzájemného obchodu, zatím neřeší investice a řešení 
sporů investor – stát (předpokládá se doplnění později), neobsahuje bohužel digitální kapitolu – ale 
dosaženo tzv. Adequacy decision, tedy vzájemného uznání systémů ochrany osobních dat  - dobré 
pro byznys – firmy mohou mezi EU a Japonskem bez bariér přenášet data 

• Na ratifikaci čeká CETA s Kanadou – částečně prováděna (smíšená – musí ratifikovat všechny 
čl.státy) 

• Singapur i Japonsko – čeká na schválení na straně EU (Rada, Parlament) 

• Vietnam – běží přípravné práce, aby dohoda mohla být implementována a prováděna. Text hotov a 
publikován 

• Mexiko – původní dohoda aktualizována a již prováděna 

• Od května má EK mandát čl. států jednat s Austrálií a Novým Zélandem  

• V procesu jednání jsou dohody EU-Chile, EU-Tunis, EU – Mercosur (jednání s Mercosurem poměrně 
obtížné) 



Informace pro Radu členů – Sekce mezinárodních vztahů 
19. září 2018 

3 

• Jednání o partnerství s ACP (země Asie – Karibik – Pacifik) drhnou na straně EU – především 
Maďarsko a následně Polsko blokují jednání kvůli tématu migrace. (jedná se o tzv. dohodě post-
Cotonau) 

• SP ČR stále vadí obecná úprava volného pohybu dat v FTA, je vágní a umožnila by „digitální“ 
protekcionizmus postavený na ochraně národní bezpečnosti a veřejného pořádku a v podstatě 
paralýzu některých dohod. 28.5. byl pozměňovací návrh k této úpravě jménem SP ČR odeslán na 
Stálé zastoupení do Bruselu, ÚV ČR a MPO za účelem působní při konzultaci s EK. Dále sledujeme, je 
to pro nás zásadní součást budoucích moderních FTA dohod 

• Celkově lze obchodní politiku EU považovat za celkem úspěšnou a zdá se, že snaha podporovat 
multilaterální obchodní systém a pravidla WTO přinese výsledky.  

 

Turecká měnová krize 

• Sledujeme situaci a informujeme členy přes web  

• Může mít přes euro (zejm. přes evropské banky v Turecku) nepřímý dopad i na korunu 

• Ohrožuje kontrakty uzavírané v Tureckých lirách, nepřímo i další obchodní vztahy (hrozí např. 
platební neschopnost některých tureckých partnerů) 

• Pro ČR významný trh, objem exportu do Turecka srovnatelný s objemem vyváženým do Číny 
 

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. 

• Na konci května schválil návrh výbor EP INTA a došlo zejména k následujícím dodatkům: 

• vyššímu zacílení na investice ohrožující nezávislost médií a strategickou autonomii EU  

• větší pozornost věnovaná investorům, kteří již investovali do projektů s rizikem pro národní 

bezpečnost a veřejný pořádek 

• větší zacílení na investice, které mohou vytvořit monopol 

• Návrh čeká první čtení v EP. Ke schválení by (dle průběhu konzultací EP, EK, Rada) mohlo dojít do 

konce roku 2018 

• BusinessEurope schválilo svou aktualizovanou pozici, se kterou souhlasíme. Hlavní debata byla o 

silnějším odmítnutí možné reciprocity – tu SP ČR odmítá striktně – nařízení je ochranou 

bezpečnosti, nikoli nástrojem obchodní politiky. Kompromisní pozice BE je pro SPČR přijatelná.  

 

Aktivity SP ČR: 

• SP ČR provedl úspěšně průzkum na toto téma mezi firmami a výsledky sdílel se zainteresovanými 

institucemi. Jsou rovněž k dispozici na webu SP ČR (Aktivity - Evropské a mezinárodní aktivity - EU 

infoservis) Návrh podporuje 61% respondentů, obává se ho 18% a přibližně stejné procento nevěří 

v jeho účinnost. Na základě toho bylo mírně aktualizováno a zveřejněno stanovisko SP ČR k návrhu, 

zásadní obavy a doporučení se nemění. 
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• V červnu se za SP ČR Pavel Fára účastnil panelu ke „Screeningu“ v Poslanecké sněmovně (iniciativa 

Pirátů). Cílem bylo sdělit naše představy, jak by měla vypadat případná národní implementace, 

pokud nařízení projde.  

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

• Britský byznys a členské státy EU se již otevřeně připravují na variantu bez výstupové dohody, která 
v poslední době nabírá na reálnosti 

• SPČR apeloval na vládu dopisem premiérovi a ministryni průmyslu, aby jménem ČR podpořila 
dosažení výstupové dohody. Premiér v odpovědi podpořil stanovisko SP ČR. Ministryně průmyslu 
v odpovědi rovněž podpořila stanovisko SP ČR, ovšem s tím, že: 

o EU nemůže dojednat takovou dohodu, která by znamenala výhody pro Británii 
o Není vyvážené řešit s Británií jen volný pohyb zboží (tj. bez osob, služeb a kapitálu) 

• Návrh britské vlády na budoucí uspořádání vztahů s EU má podporu evropského byznysu, ale pro 
Komisi je zdá se málo přijatelný. Další jednání UK s vyjednávacím týmem EU budou pokračovat 
v září a vyvrcholí před Evropskou radou v říjnu 2018 

• O aktuálním vývoji Brexitu informuje SPČR své členy průběžně přes web. Členy EU týmu a další 
zájemce z řad firem informujeme rovněž prostřednictvím tematicky zaměřených emailů 

• 25. 7. proběhala schůzka expertů SP ČR s Jsem Normanem, náměstkem ministra dopravy Velké 
Británie a britským velvyslancem Nickem Arkýřem. Hlavní téma – Bílá kniha o uspořádání vztahů 
s EU po Brexitu – se zaměřením na zachování plynulé mezinárodní přepravy. Citlivý sektor. 

 

CEE – iniciativa středoevropských svazů 

Příští zasedání proběhne 29. – 30. listopadu v Rakousku (v režii IV, tématiky také v návaznosti na probíhající 
rakouské předsednictví EU, dále bude upřesněno) 

BusinessEurope – dne 4.9. bylo s VP Radkem Špicarem natočeno na výzvu BusinessEurope video na 
podporu multilaterálního světového obchodního systému, výzva proti protekcionizmu. Stane se součástí 
širšího projektu složeného ze vzkazů ostatních členských Svazů.  

OECD – 16. 7. se generální tajemník OECD Angel Curia sešel s vedením SP ČR a s experty svazu. Do ČR přijel 
při příležitosti vydání hodnocení země z pohledu ekonomiky a životního prostředí. Informoval nás o 
výsledcích hodnocení. SP ČR panu Gorolovi prezentovali priority českého byznysu, které se v řadě ohledů 
shodují s doporučeními OECD. (za představenstvo účast VP Jan Rafaj) 

Příloha č. 1: Přehled o činnosti stálé delegátky při BusinessEurope od 15. ledna 2018 do 15. července 2018 
  

 


