
        
 

 

Zóny volného obchodu EU v Severní Americe a jejich 
dopady na ČR 

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
 

KDY:  středa 9. října 2013 od 10:00 – 12:00 hod.  
KDE:   Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, Business Centrum, salonek č. 20 

 

 

Na začátku července tohoto roku se uskutečnilo první kolo vyjednání Transatlantického obchodního a 
investičního partnerství (TTIP) mezi EU a Spojenými státy. Úspěšné uzavření dohody je motivováno 
nejen přímými ekonomickými výhodami, ale také utužením politických vztahů na obou stranách 
Atlantiku, proto se k ní zejména EU upíná s velkým očekáváním. Odhadovaný nárůst HDP EU se 
pohybuje mezi 0,5 a 1,0 % ročně, EU si chce kromě toho zajistit především lepší přístup na americký 
trh, včetně přístupu k veřejným zakázkám, a odstranit netarifní překážky obchodu. USA je pro Českou 
republiku významným trhem, export do USA tvoří přes 12% celkového mimounijního exportu ČR. V 
loňském roce dosáhla obchodní výměna mezi ČR a USA zhruba 131 miliard korun. Odhady dopadu na 
ekonomiku ČR se však různí, od velmi optimistických s nárůstem HDP až o 2%, až po pesimističtější se 
zanedbatelným efektem. Další důležitou dohodou, kterou EU vyjednává v Severní Americe, je dohoda o 
zóně volného obchodu s Kanadou (CETA). Jednání byla spuštěna již v roce 2009, a přestože stále 
nejsou dořešeny některé důležité otázky týkající se zejména kvót na zemědělské produkty a ochrany 
duševního vlastnictví, uzavření dohody se očekává do konce tohoto roku. Ve vztahu s Kanadou ale ČR 
řeší jiný problém, který se týká zavedení vízové povinnosti pro občany ČR cestující do Kanady. Česká 
vláda v tomto ohledu dokonce pohrozila zablokováním celé dohody. 
 
Jaký budou mít obě dohody dopad na ekonomiku EU a ČR? Budou dohody tím správným stimulem, 
který pomůže nastartovat růst v EU? Znamenalo by uzavření obou dohod ohrožení pro některé sektory 
ČR?  
 
PROGRAM: 
Uvítání: Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU 
 

 Anna Teličková, ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR; 

 Jaroslav Jelínek, vedoucí zastoupení MPO v Kanadě; 

 Pavel Fára, sekce mezinárodních vztahů, Svaz průmyslu a dopravy ČR. 
 
 
 
Prosíme o potvrzení účasti do 4. října 2013 na email prague@cebre.cz.  
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