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INFORMACE PRO RADU ČLENŮ SP ČR  

18. ČERVENCE 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 4.7.): 
 

Seminář a B2B s malajskými firmami ze státu Sabah 5.9.2018 (TBC)  

Sněm Svazu průmyslu a dopravy a další doprovodný program na Mezinárodním 

strojírenském veletrhu 
1.-5.10 

Podnikatelská mise do Jordánska doprovázející ministryni průmyslu a obchodu 

Martu Nováková při příležitosti zasedání Společné komise pro hospodářskou 

spolupráci (odloženo z červencového termínu) 

říjen (TBC) 

 

Příloha č. 1: 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 

• Mezinárodní obchodní vztahy jsou v současnosti poznamenané napětím a nejistotou v důsledku řady 
kroků administrativy USA. 

• USA narušují a zpochybňují mezinárodní řád, nekonzultují své mezinárodní kroky s tradičními spojenci, 
uplatňují jednostranné sankce vůči Íránu, Severní Koreji a Rusku (ty mohou mít značný dopad na 
evropské firmy, zejm. na energetický sektor a finanční služby), blokují jmenování soudců WTO. 

• Nejaktuálnějším problémem je uvalení cel na dovoz oceli (25 %) a hliníku (10 %). 

• Výjimka pro EU vypršela na konci května a trvalou se vyjednat nepodařilo. 

• Argentina, Austrálie a Brazílie získaly trvalou výjimku výměnou za svůj souhlas s kvótami.  

• EU reaguje: 
1. Zavedení ochranných opatření hlavně proti vlně importu oceli do EU poté, co USA uzavřou svůj trh 

(ochrana před přesměrováním obchodu pomocí tzv. safeguards, kdy by patrně došlo k zastropování 
dovozů do EU kvótou na úrovni minulého roku, jde o plošná opatření, která dopadají na všechny, 
nejen USA) 

2. EU zvažuje žalobu na půdě WTO. 
3. EU uvedla do praxe odvetné (vyrovnávací) opatření, které vstoupilo v platnost 22.6. Seznam zboží 

je sestaven tak, aby co nejméně zasáhl evropský byznys. Seznam produktů, kterých se vyrovnávací 
opatření týká, najdete zde: https://bit.ly/2sFimvj. EU vše řádně notifikuje a postupuje v souladu 
s pravidly WTO. 
Opatření se nyní týká výrobků v hodnotě asi 2,8 miliardy EUR. Zbývající část seznamu by zasáhla 
zboží za 3,6 miliardy EUR později – po třech letech nebo po kladném rozhodnutí sporů v WTO, 
pokud by k tomuto mělo dojít dříve. EU je připravena opatření zrušit, pokud by totéž udělala 
americká strana. 

https://bit.ly/2sFimvj
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• Kromě uvedeného provádí americké ministerstvo obchodu vyšetřování ve věci dopadu dovozů 
osobních automobilů, lehkých nákladních automobilů a jejich součástí na národní bezpečnost USA. Zde 
by byl dopad na EU, a i na ČR vyšší a situaci sledujeme. MPO a zástupci byznysu zjišťují informace 
především o možných nepřímých dopadech na toto silně provázané odvětví.  

• EU nechce obchodní válku ani eskalaci sporu, ale musí hájit svá práva (žádná reakce EU by mohla být 
vnímána tak, že si USA může dělat, co chce).  V otázce Číny souhlasí EU s analýzou problémů, jak je 
prezentují USA, ale neshodne se s USA na strategii a krocích, jak jim čelit. 
 

Činnost SP ČR 

• Kromě medializace a úzké spolupráce s MPO jsme se zapojili do obchodního dialogu ČR-USA a zúčastnili 
se kulatého stolu s velvyslancem USA v Praze a zástupci US Department of Commerce a obchodního 
oddělení ambasády. Přítomen byl také náměstek MPO V. Bärtl a experti MPO. Dále zástupci 
ocelářského průmyslu, výrobců zdravotnické techniky a zástupkyně HK ČR.  

• Téma cel a hrozící obchodní války zastínilo částečně možnosti bilaterální spolupráce. ČR a EU nerozumí, 
proč by import naší oceli (obdobně prý argumentuje Austrálie atd.) byl hrozbou národní bezpečnosti 
USA!  US strana se to ne úplně uspokojivě snažila vysvětlit s tím, že USA je stále pro volný obchod, vítá 
investory, je perspektivním trhem a že je třeba najít globální řešení problému s kapacitami výroby oceli. 

• Otázka odstoupení od Íránské jaderné dohody nás znepokojuje také, ale nebyla předmětem setkání. 
Nicméně dle informací od MPO bylo toto komunikováno ministrem průmyslu a obchodu Hünerem na 
separátní schůzce. 

• SPČR provedl předběžný průzkum o dopadech amerického opatření na české firmy, ty ale zatím (s 
výjimkou přímo dotčených výrobců oceli) nemají dost informací k posouzení. Úzce spolupracujeme 
s MPO na lobbingu za naše zájmy.  

Čína – mezinárodní vztahy, obchodní politika 

• Na konci března 2018 ohlásil prezident USA D. Trump trojí reakci na čínské neférové obchodní praktiky 
(zejm. nucené poskytování technologií Číně ze strany amerických investorů a krádeže duševního 
vlastnictví): zvýšení cel na vybrané produkty; řešení obchodního sporu u WTO; omezení čínských 
investic v USA do významných odvětví a technologií. Na začátku dubna 2018 spor eskaloval v důsledku 
reakcí Číny a protiakcí USA.  

• Začátkem května proběhlo jednání v Pekingu se zástupci Trumpovy administrativy. Strany se na ničem 
nedohodly, nicméně se shodly, že budou pokračovat v dialogu, aby se vyhnuly obchodní válce.  

• EU trvá na multilaterálním přístupu k řešení problémů, které USA ve vztahu k Číně identifikovaly. EU 
chce vytvářet společný tlak na Čínu prostřednictvím trilaterální iniciativy EU-USA-Japonsko (poslední 
setkání proběhlo v květnu).  
SP ČR podporuje uvedený multilaterální přístup EU a takto téma komunikoval i americké straně – viz 
výše. 

Aktuální vývoj:  

• Obchodní spor mezi USA a Čínou eskaloval. Po oceli a hliníku uvalila administrativa D. Trumpa cla na 
další čínské zboží v hodnotě 50 miliard USD (cla 25 %, jde asi o 1100 položek).  

• Stalo se tak na základě rozsáhlého šetření Úřadu amerického obchodního zmocněnce (The Office of the 
United States Trade Representative, USTR), prováděného s odkazem na odstavec 301 obchodního 
zákona z roku 1974. Šetření bylo uzavřeno s výsledkem, že Čína svými zákony, nařízeními a obchodními 
praktikami porušuje práva duševního vlastnictví amerických firem, poškozuje ekonomiku USA, a tudíž 
ohrožuje národní bezpečnost USA. 
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• Právní povahou je obdobné opatření na „ocel a hliník“, tato rozhodnutí nemusí procházet Kongresem 

• Tarify budou zaváděny postupně, počínaje 6. červencem 2018 

• Dle prohlášení Bílého domu, pokud podnikne Čína jakákoliv opatření, uvalí americká strana na dovoz 
čínského zboží do USA další tarify. Celková výše těchto tarifů by se pak pohybovala okolo 100 miliard 
dolarů. 

• Čína v reakci uvedla, že odstoupí od veškerých dohod připravovaných v rámci jednání čínských a 
amerických představitelů v minulých týdnech. Mělo se jednat o zvýšení nákupu amerických sójových 
bobů, zemního plynu a dalších položek v hodnotě přibližně 70 miliard dolarů. Dále čínská strana uvedla, 
že zavede celní tarify na dovoz amerického zboží ve stejné výši jako strana americká. 

• Pokud budou uvedené kroky aplikovány v plném rozsahu, dojde k podstatné eskalaci obchodních sporů 
mezi USA a dalšími zeměmi 

Pozice SP ČR: 

• Aktuální vývoj bohužel nenaznačuje změnu amerického kurzu a fakticky již jde o obchodní válku (pokud 
všechna uvedená opatření vstoupí v platnost). Otázkou spíše zůstává její rozsah a schopnost EU tlumit 
dopady na byznys.  

• Jednou z možností soustředěného lobbingu je podpora těch politických kruhů v USA, které tato 
opatření odmítají. Tedy především jejich aplikaci vůči tradičním spojencům, jako je EU. Skupina 
amerických senátorů se dokonce snaží prosadit zákon, kterým by omezila pravomoc prezidenta užívat 
výjimku „ochrany národní bezpečnosti“ v obchodní politice. Iniciativa však nyní asi nemá velkou šanci 
uspět. Obchodní politika prezidenta Trumpa nemá v USA plošnou podporu. Není to většinový postoj 
amerického byznysu, ani odborů a všech politiků.  

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: 

• SP ČR (SMV) v květnu provedl šetření mezi členskými i nečlenskými firmami. Po vyhodnocení výsledků 

jsme aktualizovali naše stanovisko a spolu s výsledky ho zveřejnili na webu SPČR v rubrice „stanoviska“. 

(zkrácený odkaz k článku a výsledkům zde: https://bit.ly/2M9AiFL) 

- zajímavým výsledkem je, že téměř dvě třetiny vznik mechanizmu screeningu podporují 
- nařízení se obává necelá pětina firem 
- pětina ho považuje předem za neúčinné (další možnosti volila jen marginální část  
      respondentů) 

Obavy firem a požadavky na upřesnění návrhu nařízení korespondují s naším stanoviskem a detailně je 
najdete v něm. Naše pozice je v souladu s pozicí BE. Prezentace výsledků je k dispozici i v AJ a byla široce 
sdílena (MPO, ÚV, MZV, BusinessEurope atd.). Přímo jsme informovali také euro poslankyni D. 
Charanzovou. 

• červnové plénum EP schválilo pozici INTA k návrhu a ten tak může vstoupit do trialogu 

• 19.6. se P. Fára (SMV SPČR) zúčastnil jako panelista debaty na toto téma v Poslanecké sněmovně a 
prezentoval postoj SP. Debatu vedl poslanec za Piráty Lipavský i s cílem debatovat možnou právní 
úpravu v ČR 

• Návrh neodmítáme, ale budeme dále tlačit na jeho korekce tak, aby striktně sloužil jen k tomu, k čemu 
je určen – ochrana bezpečnosti státu a veřejného pořádku.  

https://bit.ly/2M9AiFL
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• Ještě striktněji, než BE jsme se vymezili proti „reciprocitě“ – mechanizmus se nesmí stát alternativním 
nástrojem obchodní politiky. Jeho účel je vymezen ochranou bezpečnosti – „s bezpečností se 
neobchoduje“! Obchodní politika má dostatek jiných WTO kompatibilních nástrojů.  

 

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

• Zásady pro přípravu dohody o přechodném uspořádání jednoznačně stanovily, že pokud Británie 
zůstane během přechodného období v celní unii a v jednotném trhu: 

1. Musí aplikovat všechna související pravidla, nástroje a struktury vyplývající z aquis, vč. 
kompetencí  Evropského soudního dvora 

2. Nebude součástí rozhodovacích procesů 
3. Trvání  přechodného období se předpokládá do 31.12.2020 (21 měsíců) 

• Evropská rada v 3/2018 definitivně schválila dohodu o přechodném období, což SP ČR jednoznačně 
podporoval a vítá. 

• Na základě limitů, které UK stanovila, směřuje EU k vyjednání dohody o volném obchodu. 

• Pozice EU: Požaduje rovnováhu práv a povinností (rovné podmínky), odmítá „vybírání třešniček na 
dortu“ 

• Pozice UK: Premiérka T. May otevřela možnost prodloužení přechodného období po prosinci 2020. Po 
ukončení přechodného období UK nebude součástí vnitřního trhu a celní unie, ale chce ambicióznější 
partnerství, než jaké doposud EU uzavírala s třetími zeměmi. Premiérka připustila možnost regulatorní 
divergence, pokud by o tom rozhodl britský parlament. UK má zájem zůstat součástí některých agentur 
EU (letecká bezpečnost, chemické látky, farmaceutický průmysl). Po ukončení přechodného období má 
UK zájem o speciální celní partnerství, nicméně oba návrhy UK v oblasti cel byly ze strany EU zamítnuty. 
UK má také zájem o užší spolupráci v oblasti datových toků a obecně spolupráci s evropským byznysem. 

• Aktuální vývoj: 5. – 8. června vyjednávací kolo mezi EU a UK dosáhlo dohody v řadě otázek, ale 
komplexní britská pozice není známa – UK avizovaná „Bílá kniha“ odložena na polovinu července – bude 
to klíčové ohledně UK pozic. 

• Teď běží další kolo, před „Radou 50 (29.6.)“ – obavy EU z nedostatečného pokroku v otázce irské 
hranice a způsobu „governance“ – správy – výstupové dohody. Problém je nastavení hloubky budoucí 
ekonomická spolupráce. Tyto záležitosti nejsou vyřešeny ke spokojenosti byznysu. Ale jisté pokroky 
v jednání konstatovány – otázky zboží na trhu, aktuální otázky DPH a spotřební daně, duševní 
vlastnictví, probíhající veřejné zakázky, otázky související s Euratomem, soudní spolupráce v občanských 
a obchodních věcech a postupy správní spolupráce v některých oblastech. 
 (pozn. V UK souběžně běží interní politická jednání o jejich zákonu o vystoupení.) Apel EK na čl. státy, 
aby se připravili i na špatný scénář (všechny scénáře) vývoje. Před Radou 29. 6. může dojít na poslední 
chvíli k zásadnímu průlomu, ale moc se s tím nepočítá.  

• Pro některé subjekty jsou významné obavy u projektu Galileo, momentálně se subjekt třetí země 
nemůže účastnit zakázek, které mají bezpečnostní přesah (komponenty). Musela by to změnit EK.  

• Důležité je dosažení pokroku ve sporných otázkách do ER 29.6., aby šlo na této radě uzavřít výstupovou 
dohodu (s dohodou o přechodném období) - Britský požadavek být mimo celní unii (vnitřní trh) jde proti 
snaze nevytvořit tvrdou hranici v Irsku. Druh nastavení celního režimu je ale pro byznys zásadní. 

Činnost SP ČR 

• Pokračujeme v pravidelných jednáních k BREXITU na platformě Pracovní skupiny pro Brexit při ÚV a PT 
EU RHSD, kde je Brexit také zařazován. Konzultujeme také s MPO a účastníme se ad hoc akcí. 
Udržujeme kontakt s BE. Rezorty ocenily námi získaná data o dopadech od firem. 
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CEE – iniciativa středoevropských svazů 

Zasedání hostil chorvatský svaz (HUP) ve dnech 3. – 4. května ve městě Poreč. Na programu bylo: informace 
o politické a ekonomické situaci zemí iniciativy (CZ, SK, A, SLO, HR, HU), informace k rakouskému 
předsednictví, Průmyslová strategie EU do 2030 a nedostatek pracovních sil a jeho řešení zaměstnáváním 
osob ze třetích zemí (CZ) – Režim Ukrajina a režim ostatní země delegáty zaujal a byl podrobně 
prezentován. Příští zasedání bude hostit rakouský IV na přelomu listopadu a prosince. 
 

15.5. proběhl EU Tým SP ČR za účasti europoslankyně Dity Charanzové s programem: Právní 
problematika: přehled představené legislativy se zaměřením na návrhy týkající se hromadných žalob a 
ochrany whistle-blowerů; Víceletý finanční rámec EU; Sociální problematika: přehled k oblasti trhu práce, 
zaměstnanosti a vzdělávání; Digitální problematika: 3. digitální balíček, datové toky, zdanění digitální 
ekonomiky  
Diskuze s poslankyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou – Brexit; transatlantické obchodní vztahy; 
screening investic; Digitální problematika: platformy, umělá inteligence, volný tok dat, datové toky 
v obchodních dohodách; Balíček čisté mobility 
 

24. - 25. 5. proběhlo setkání GŘ německého BDI Joachima Langa a vedoucího bruselské kanceláře Heiko 
Willemse s vedením a experty Svazu, se zástupci MPO a se státním tajemníkem A. Chmelařem. Šlo o 
reciproční návštěvu. Jednání proběhla ke spokojenosti obou stran. Témata byla: pohled na blížící se volby 
do EP, víceletý fin. Rámec EU, BREXIT, vztahy s Čínou – „iniciativa pás a stezka“, vztahy s USA – hrozící 
obchodní válka a další. 
 

15.6. proběhlo tradiční setkání zakladatelů CEBRE (v sídle HKČR) s českými poslanci EP (MEPS). 
Projednávaná témata byla: Strategie EU pro plasty, Baliček pro spotřebitele, Silniční balíček ve vazbě na 
Směrnici o vysílání. SP zajistil účast kvalitních odborníků, včetně Svazu chemického průmyslu a prezentoval 
své klíčové pozice. Konstatujeme, že úroveň komunikace s MEPS a jejich účast na tomto setkání se výrazně 
zlepšila.  
 

15. 6. proběhlo dále setkání s europoslankyní Martinou Dlabajovou na téma „Vysílání pracovníků“.  
Poslanci EP 14.6. ve Štrasburku smetli se stolu kompromisní dohodu o pravidlech pro vysílání řidičů, včetně 
přespávání řidičů v kabinách vozidel či přístupu dopravců na evropský trh, kterou týden předtím schválil 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a která měla být součástí tzv. „sociální části Silničního balíku.“ 
Schválení v TRAN významně pomohla M. Dlabajová. TRAN po dlouhých sporech rozhodl, že se na řidiče 
mezinárodní silniční dopravy a tranzitu nebudou vztahovat obecná pravidla pro vysílání (směrnice o 
vysílání), což bylo v zájmu ČR. Západoevropští poslanci tuto dohodu opět zpochybnili. Zprávy k vysílání 
řidičů nyní budou muset projít ještě hlasováním pléna EP. Vyjmutí dopravy z působnosti pravidel o vysílání 
je tak nyní vážně ohroženo. Z českého pohledu jde o „podraz“, protože ČR podpořila revizi Směrnice o 
vysílání pracovníků výměnou za příslib, že z ní toto odvětví bude vyňato a kompromisně upraveno separátní 
normou v tzv. „Silničním balíku“. Dne 23.6. bohužel Rada pro sociální věci a zaměstnanost EPSCO přijala 
revidovanou směrnici o vysílání pracovníků. Je to pro poskytovatele služeb a podniky smutný konec 
politicky řízeného procesu odtrženého od reality a podbarveného protekcionismem. 
 

16. – 18.5. účast prezidenta Jaroslava Hanáka na setkání prezidentů BE (COPRES) v Sofii 
28. – 30. 5. se viceprezident S. Kázecký zúčastnil VH BIAC a OECD Fóra v Paříži.  
14.6. GŘ Dagmar Kuchtová účast na EXCO (setkání ředitelů členských organizací BE) 
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Příloha č. 1 - PŘEHLED PŘÍPRAV ÚČASTI SP ČR NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ 

2018 

V letošním ročníku je partnerskou zemí Slovensko, kdy si Česká a Slovenská republika připomenou sté 

výročí svého vzniku. Brněnské výstaviště slaví tento rok 90ti leté výročí svého vzniku a zároveň se letos 

jedná o jubilejní 60. ročník na mezinárodní úrovni. 

Předpokládáme opět spuštění samostatné rubriky k MSV na webu SP ČR. Hlavní koordinační sekce ohledně 

organizace bude Sekce mezinárodních vztahů v úzké spolupráci se Sekcí komunikace. 

Důležité termíny: 

17.9.2018 tiskovka k MSV na MPO v Praze  

1.10. – 5.10.2018 Mezinárodní strojírenský veletrh 

Stánek SP ČR 

• Stánek SP ČR bude opět umístěný v pavilonu Z, číslo stánku 27 

• Stánek SP ČR napřímo sousedí se stánkem ELA a elektroparkem, a s dalším naším členem 

 Z-model (slévárenství) 

• V bezprostřední blízkosti dále budou: 

o Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (umístění naproti SP ČR) 

o Výukové centrum SST 

o Česká exportní banka + další banky 

o České vysoké učení technické Praha, Vysoké učení technické Brno a další.  

o Zahraniční účasti: Čína, Rusko, Indie 
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Pondělí 1. 10. 2018 

• 13:30 – 16:00 Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR a Asociácia priemyselných zväzov SR (APZ)       
                             -  v jednání 

(APZ: vznikla před 1,5 rokem a sdružuje silné průmyslové svazy na Slovensku, reprezentuje 74 % slovenského 

průmyslu (400 firem, 186 000 zaměstnanců). Členi: Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz 

automobilového priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu 

a geológie SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Zväz strojárskeho priemyslu SR) 

 

- Sněm Rotunda pavilonu A 

- Počítá se s účastí hostů z řad členských i nečlenských firem SP ČR a APZ, významných 

osobností za účasti členů vlády ČR a Slovenka – premiéři ČR a SL+ ministři (MPO, MF, MZV 

slovenská účast + za ČR předpokládá se účast ministerstev obvyklých) 

- Moderátor Přemysl Čech 

- Témata letošního Sněmu – v jednání česko-slovenský koncept, na schůzce 2.7.2018 na 

Slovenském velvyslanectví padl návrh na témata: 

- Společný trh a evropská témata (evropský prostor, evropská politika, Evropská rada, 

přístup vlád k vytváření podnikatelského prostředí, euro, využití příležitostí v oblasti 

průmyslu, společné postupy) 

- Vnitropolitické výměny názorů letos ne 

- Nalézt společné problematiky a společné postupy vůči evropským politikám 

16:00 – 16:40 Tisková konference po Sněmu 

16.00 – 17.00 Číše vína, sál Morava 

Úterý 2. 10. 2018 

12:00 - 13.30  Fórum průmyslu a vysokých škol 
 

Seminář „Ekonomická migrace“, bude upřesněno 

Konzultační dny CEBRE  

Středa 3. 10. 2018 

12.30 – 16.15  Mezinárodní kulatý stůl k oběhovému hospodářství  

14.00 – 15.30 Kulatý stůl pro exportéry - budování obchodních týmů v zahraničí  

Konzultační dny CEBRE  

 

 


