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USA a Kanada – význam pro český export

Proč USA a Kanada?

 Jedná se o progresivní a inovativní trhy

 Vývozy do teritoria vykazují vysokou přidanou hodnotu

 Stabilita, obchodní rámec (Kanada)

 V posledních letech se rozvíjí spolupráce v oblastech R&D a 
moderních technologiích

 ČR je v teritoriu aktivní prostřednictvím nástrojů ekonomické 
diplomacie PROPED. V roce 2018 se uskutečnilo 29 projektů v 
Severní Americe
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USA

I v době napjatých vztahů klíčový obchodní partner
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Obchodní rámec a aktuální vývoj

 Prezident Trump a „America First,“ vnitropolitický vývoj, volby do 
Kongresu, shutdown

 Není uzavřena preferenční obchodní dohoda - MFN režim, pravidla 
WTO

 Transatlantická obchodní rada (TEC) od roku 2007

 Jednání o TTIP 2013 - 2016

 Obchodní napětí s EU v roce 2018, "obchodní válka" s Čínou, sankce 
vůči Íránu a Rusku

 Modernizace Severoamerické dohody o volném obchodu NAFTA -
USMCA: pravidla původu velmi komplexní, požadavky na regional
content oceli, pracovní síla

 Modernizace či vyjednávání dalších dohod (Korea, Japonsko)
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Obchodní rámec a aktuální vývoj

Cla na ocel a hliník
 od 1. června platí na EU navíc clo ve výši 25 % na výrobky z oceli a 10 % z hliníku 

(základ S. 232) 
 rozsah: 

Ocel: HS 720610 - 721650, HS 721699 - 730110, HS 730210, HS 730240 -
730290, HS 730410 - 730690.
Hliník: HS 7601, HS 7604, HS 7605 to 7609, HS 7616.99.51.60, HS 7616.99.51.70

 dopad na české vývozy v rozsahu 200 milionů USD, již patrný dopad v praxi 
(pokles vývozu položek v rozsahu opatření)

 EU přijala protiopatření - od 22. června dodatečná cla na importy z USA v 
hodnotě 2,8 mld. EUR

Šetření aut a automobilových dílů 
 podle S. 232 - otázka národní bezpečnosti, zpráva doposud nezveřejněna, rozsah 

otázkou (příp. odhady podle USMCA)
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Obchodní rámec a aktuální vývoj

Jednání mezi EU a USA

 Jednání Juncker - Trump 25. července 2018

 Rámec pro jednání EU a USA: průmyslové tarify, posílení 
regulatorní spolupráce, spolupráce v oblasti energetiky, 
spolupráce na reformě WTO

 Během jednání nebudou uvalena další cla, budou vyřešena cla 
na ocel a hliník

 EK předložila návrhy mandátů pro vyjednávání s USA 18. 1. 
2019 - posuzování shody a odstranění průmyslových tarifů
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Obchodní vztahy ČR - USA

 pro ČR 1. největším vývozním trhem mimo EU

 12. místo mezi exportními destinacemi

 V roce 2017 vývoz činil 3,8 mld. USD, v roce 2018 do listopadu 
3,8 mld. USD, což je o 11,3% více než v roce 2017

 Dovoz se zvýšil o 18,6% oproti 2017

 USA do 11/2018 tvoří 1,7% celkového obratu zahraničního 
obchodu ČR

 Aktuálně zaznamenáváme zápornou obchodní bilanci zboží 
(dáno jednorázovými dodávkami zboží)
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Vzájemný obchod ČR – USA 2010 – XI. 2018

Vývoj obchodu ČR – USA 2010 – XI. 2018 
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Bilaterální vztahy ČR - USA

 Komoditní struktura českého vývozu: strojírenské výrobky, 
součástky leteckého průmyslu, motory, měřící a vědecké 
přístroje, mikroskopy, zbraně a revolvery, elektronické přístroje,    
unikátní kovovýrobky 

 V minulosti českému exportu dominovaly  sklo, výrobky ze 
dřeva, boty

 Obchod službami je v přebytku – USA představují 6,7 % vývozu 
služeb

 Klíčové sektory vývozu: obranný a bezpečnostní průmysl, 
letecký průmysl, IT, vědeckovýzkumné služby, poradenství, 
příjem z licencí za využívání R&D
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TOP 10 Položek vývozu, 2017 TOP 10 Položek dovozu, 2017 

HS Kód Název položky
Hodnota (v 

tis. USD)
HS Kód Název položky

Hodnota (v 

tis. USD)

8411
Motory proudové, pohony 

turbovrtulové a ostatní plynové turbíny
191 746 8411

Motory proudové, pohony 

turbovrtulové a ostatní plynové turbíny
236 385

4011 Pneumatiky nové z pryže 169 454 8703
Osobní automobily a jiná motorová

vozidla konstruovaná především pro p
225 628

8413
Čerpadla i se zařízením měřícím zdviže 

na kapaliny
154 653 8802

Ostatní letadla (například vrtulníky, 

letouny); kosmické lodě (včetně
219 265

8708
Části, součásti a příslušenství 

motorových vozidel čísel 8701 až 8705
154 610 3004

Léky odměřené ne krev antisera ap vata 

aj
172 556

7304
Trouby,duté profily ap,bezešvé,ze 

železa,oceli
142 750 8471

Stroje automat zprac dat jednotky 

snímače ap
108 730

8536
Elektrická zařízení k vypínání, spínání 

nebo k ochraně elektrických obvodů
111 317 8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro 

celulární sítě nebo jiné bezdrát.
103 921

8471
Stroje automat zprac dat jednotky 

snímače ap
111 200 8803

Části a součásti výrobků položky 8801 

00 nebo čísla 8802
85 092

8537
Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, 

skříně a jiné základny, vybavení
105 869 9018

Lékařské, chirurgické, zubolékařské 

nebo zvěrolékařské nástroje a přís
77 633

9012
Mikroskopy, jiné než optické; 

difraktografy
74 038 3002

Krev lidská živočišná antisera látky 

očkovací
74 213

8512
Elektrické přístroje osvětlovací nebo 

signalizační (kromě výrobků čísl
72 646 8542 Elektronické integrované obvody 73 473
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Bilaterální vztahy ČR - USA

Investice

 ČNB vykazuje za rok 2017 PZI USA v hodnotě 1,3 mld. USD

 PZI USA tvoří 1% na celkových zahraničních PZI v ČR

 USA jsou 3. nejvýznamnějším investorem mimo EU

 USA jsou pro ČR 15. celkově největším investorem

 CzechInvest do r. 2017 zprostředkoval 232 investičních projektů 
z USA v hodnotě 3,58 mld. USD, které vytvořily 42000 
pracovních míst

 Sektory: automobilový průmysl, strojírenství, letectví, R&D

 Českých investic v USA je 70 a jejich číslo postupně roste



Eva Bartoňová
Oddělení Amerik
Ministerstvo průmyslu a obchodu

USA a Kanada – výzvy, příležitosti a 
specifika trhu

Kanada

CETA a jiné příležitosti
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Obchodní rámec a aktuální vývoj

 Justin Trudeau, Liberální strana, volby říjen 2019

 Preferenční obchodní rámec – dohoda CETA, prozatímní 
provádění od 2017

 Kromě obchodních aspektů řada sdílených témat včetně 
udržitelnosti, občanské společnosti, gender..

 Úspěch dojednání modernizované dohody NAFTA

 Protiopatření na ocel a hliník

 Příležitosti pro spolupráci s vysokou přidanou hodnotou –
iniciativa inovačních superclusterů
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CETA - Komplexní hospodářská a obchodní 
dohoda EU - Kanada
 Prozatímně prováděna od 21. září 2017

 Ratifikace ČR 16. října 2017 (6. členská země)

 Národní dopadová studie na ČR předvídá růst českého exportu o 23%

 odstraní 100% cel na průmyslové výrobky, 92% / 94% na zemědělské 
zboží

 Hlavní výsledky CETA: tarify, veřejné zakázky, zeměpisná označení 
(GIs), mechanismus řešení investičních sporů, regulatorika, služby

 Příležitosti: větší zapojení do veřejných zakázek, usnadnění pohybu 
zaměstnanců a investorů, regulatorní spolupráce a vzájemné 
uznávání výsledků posuzování shody, institucionální spolupráce v 
R&D
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Aby mohl exportér při vývozu zboží do Kanady využít veškerých výhod, které CETA
přináší včetně nulové celní zátěže, je třeba splnit požadavky na pravidla původu
daného zboží*.

1. Přihlášení do systému REX (Registered Exporter number) vyplněním tohoto
formuláře

2. Zaslání formuláře na Českou celní správu

3. Následně Vám bude zasláno číslo REX, které je třeba vyplnit na prohlášení o
původu zboží

4. Na jeho základě bude Vašemu produktu přiznán přístup na kanadský trh pod
výhodami CETA

*Jejich cílem je zvýhodnit produkty, které skutečně z velké části pocházejí z EU oproti produktům pocházejících z mimoevropských zemí (více o
pravidlech původu ke konkrétním výrobkům také dále).

Vývoz zboží – pravidla původu

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/rex-podani-zadosti.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/kontaktujte-nas.aspx
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Vývoz zboží – výše cel

Jak zjistíte, že právě Vašeho výrobku se celní zatížení netýká, a pokud ano, jaká je 
přesná aktuální výše cla?

Evropská unie má naštěstí k dispozici veřejnou databázi, která Vám všechny tyto 
informace poskytne.*

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

*Netýká se pouze Kanady. Lze využít i pro jiné země. Lze využít také pro zjištění pravidel původu.
**Pokud HS kód svého výrobku neznáte, doporučujeme navštívit webové stránky Celní správy ČR, kde naleznete více informací k sazebnímu zařazení do 
kódu společného celního sazebníku EU (systém TARIC).

Vyplníte exportní
destinaci, tedy Kanadu

Vyplníte HS kód** 
vašeho výrobku

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/Stranky/taric.aspx
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Vzájemný obchod ČR-Kanada 2010 - XI.2018

Vývoj obchodu ČR – Kanada 2010 – XI. 2018
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Bilaterální vztahy ČR - Kanada

 Kanada je 45. největším obchodním partnerem ČR

 Tempo obchodního růstu: v 2017 byl 26,7%, do XI/2018 30%

 Český export: výrobky ze železa a oceli, obráběcí centra a stroje, 
pneumatiky, netkané a impregnované textilie, pivo, 
automatizované systémy zpracování dat

 Kanadský dovoz: léky, léčiva a doplňky stravy, produkce 
leteckého průmyslu, speciální přístroje, motorová vozidla pro 
přepravu osob, uhlí, aktuálně hliník

 V posledním období roste bilaterální spolupráce v R&D
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Top vývozní položky (2017) Top dovozní položky (2017)

HS Název zboží tis. USD HS Název zboží tis. USD

4002Kaučuk syntetický ap směsi s kaučukem přírod 24 892 8802
Ostatní letadla (například vrtulníky, letouny); 
kosmické lodě (včetně

49 763

7302Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj 22 610 2701 Uhlí černé brikety bulety ap z uhlí černého 42 059

8471Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 20 197 3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj 11 127

4011Pneumatiky nové z pryže 10 837 8703
Osobní automobily a jiná motorová vozidla 
konstruovaná především pro p

8 322

8537
Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a 
jiné základny, vybaven

9 634 0713 Luštěniny suché vyluštěné i loupané drcené 7 643

3917Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 8 683 8411
Motory proudové, pohony turbovrtulové a 
ostatní plynové turbíny

7 538

8510
Holicí strojky, stříhací strojky na vlasy a srst a 
depilační přístroje

7 317 2309 Přípravky používané k výživě zvířat 7 278

5603Textilie netkané i impregnované laminované aj 5 719 8483 Hřídele aj převodové převody kola ozubené ap 7 052

9403Ostatní nábytek a jeho části a součásti 5 432 2106 Přípravky potravinové jn 5 012

8708
Části, součásti a příslušenství motorových 
vozidel čísel 8701 až 8705

4 565 7118 Mince 4 334

2203Pivo ze sladu 3 943 9031
Měřicí nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje, 
jinde v této kapit

4 063

8523
Disky, pásky, energeticky nezávislá 
polovodičová paměťová zařízení, "č

3 895 9503
Tříkolky,kolob.;kočárky pro 
panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle

3 678

7304Trouby,duté profily ap,bezešvé,ze železa,oceli 3 765 8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 3 123

8301Zámky i visací závěry klíče z kovů obecných 3 690 8477 Stroje na zpracování kaučuku plastů jn 2 733
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Bilaterální vztahy ČR - Kanada

 Investice 

• Od roku 1993 CzechInvest zprostředkoval 12 investičních 
projektů (7 bylo nových) v hodnotě 168 mil. USD. Podařilo se 
vytvořit 3533 pracovních míst

• V ČR působí 80 firem s kanadskou majetkovou účastí

• Českých majetkových účastí je zatím v teritoriu relativně málo, 
působí zejména v těžařském a ropném průmyslu
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Podpora
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Tým Česko

Nápad Rozvoj Internacionalizace

Expanze Export

Nápad

Inovace

KomercionalizaceProjekt

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI34DPzf3aAhWKK1AKHdsNA9oQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/CMZRB-podpori-podnikatele-formou-kapitalovych-investic-522463&psig=AOvVaw3-3ef6G2Y5Q6tkIWyrEx3a&ust=1526126292877035
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI34DPzf3aAhWKK1AKHdsNA9oQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/CMZRB-podpori-podnikatele-formou-kapitalovych-investic-522463&psig=AOvVaw3-3ef6G2Y5Q6tkIWyrEx3a&ust=1526126292877035
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Nástroje podpory

ČOÚ

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-
exportu/vystavy-veletrhy/

ČOÚ + NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN + další informace o 
podpoře exportu

https://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/statni-
podpora-exportu/veletrhy-a-vystavy.html

Zelená linka pro podnikatele (800 133 331), projekty na podporu 
ekonomické diplomacie, incomingové mise, konzultace… 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/vystavy-veletrhy/
https://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/statni-podpora-exportu/veletrhy-a-vystavy.html
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Děkuji za pozornost


