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Smluvní základna

Dokumenty vycházející ze členství v EU (Francie i je Velká
Británie) zakládajícím členem EU a členem eurozóny)

Bilaterální

Dohoda o podpoře a ochraně investic s FR 1991, s VB 1992

Dohoda o zamezení dvojího zdanění s FR 2006

Smlouva o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
a zisků z majetku s VB 1991



FR 6. největší světová ekonomika, 3. největší evropská ekonomika

VB 5. největší světová ekonomika, 2. největší evropská ekonomika

FR 32. v pořadí zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání (Světová
banka, Doing Business 2019)

VB 9. v pořadí zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání (Světová
banka) Doing Business (2019)

Francie patří mezi klíčové obchodní partnery ČR. Od roku 2001
vykazuje vzájemný obchod trvale aktivum obchodní bilance ve
prospěch ČR, které v minulém roce dosáhlo 92,6 mld. Kč

Velká Británie patří mezi klíčové obchodní partnery ČR. Od roku 2001
vykazuje vzájemný obchod trvale aktivum obchodní bilance ve
prospěch ČR, které v minulém roce dosáhlo 120,5 mld. Kč

Od roku 1993 byla Francie i Velká Británie vždy mezi TOP 10
obchodními partnery ČR

Význam FR a VB pro zahraniční obchod ČR



Zahraniční obchod ČR s FR a VB 2018 a 2019

FR je 5. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR (4. z hlediska exportu),
podíl na zahr. obchodu ČR činil v roce 2018 4,3 % a 5,2 % na českém exportu.

VB je 8. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR (5. z hlediska exportu),
podíl na zahr. obchodu ČR činil v roce 2018 3,4 % a 4,6 % na českém exportu

V roce 2018 došlo s FR meziročně k růstu vzájemné obch. výměny o 8,1 % na
354,0 mld. Kč, přičemž vývoz z ČR vzrostl o 6,2 % na 223,48 mld. Kč a dovoz
o 11,7 % na 130,87 mld. Kč

V roce 2018 došlo meziročně k poklesu vzájemné obch. Výměny s VB o 7,3 %
na 287,0 mld. Kč, přičemž vývoz z ČR poklesl o 3,3 % na 203,8 mld. Kč a
dovoz o 15,9 % na 83,2 mld. Kč (poměr vývozu k dovozu cca 2,5:1)

V období leden-červenec 2019 došlo s FR ve srovnání se stejným obdobím
roku 2018 k růstu výměny o 6,0 %, přičemž vývoz z ČR vzrostl o 6 % a dovoz
o 3 %. Bilance obchodní výměny vykazuje aktivum ve výši 55,47 mld. Kč.

Za stejné období došlo s VB k dalšímu poklesu vzájemné obchodní výměny o
8,0 %, přičemž vývoz z ČR vzrostl o 0,6 % a dovoz poklesl o 27,2 %. Bilance
obchodní výměny vykazuje aktivum ve výši 80,9 mld. Kč.



Zahraniční obchod ČR s FR a VB pokračování

S Francií trvá dlouhodobě rostoucí trend vzájemného od roku 1993,
který byl přerušen jen v roce 2009 důsledky hospodářské krize, kdy
poklesla hodnota vzájemného obchodu přibližně na úroveň roku
2006. I v letošním roce nadále roste, ač s o něco menší dynamikou
než vloni.

Na poklesu obchodní výměny s Velkou Británií se podílí nejistota
spojená jejím vystoupením z EU. Firmy pociťují obavy z „tvrdého
brexitu“ a pravděpodobně se připravují na nepříznivý scénář
odchodu, ačkoliv vzájemná obchodní výměna nadále probíhá podle
stávajících pravidel. Propad dovozů může indikovat, že firmy hledají
dodavatele jinde.



Zahraniční obchod s Francií - trend 1993 - 2018



Zahraniční obchod s Velkou Británií - trend 1993 - 2018
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Zahraniční obchod – hlavní položky vývozu
CZ - FR

Pořadí Zbožová skupina (SITC2) Podíl v %

1. Silniční vozidla 27,4

2. Kancelářské stroje a zařízení k aut. zpracování dat 10

3. Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu 9,9

4. Zařízení k telekomunikaci, záznamu a reprodukci zvuku 7,9

5. Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 7,5

6. Různé výrobky 4,8

7. Kovové výrobky 4,3

8. Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu 2,4

9. Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 2,3

10. Výrobky z pryže, j.n. 2,3

CZ - VB

Pořadí Zbožová skupina (SITC2) Podíl v %

1. silniční vozidla 27,3

2. kancelářské stroje a zařízení k aut. zpracování dat 12,7

3. zařízení k telekomunikaci, záznamu a reprodukci zvuku 8,8

4. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 8,5

5. různé výrobky 6,5

6. stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu 6

7. kovové výrobky 3,9

8. stroje a zařízení k výrobě energie 3,7

9. železo a ocel 2,3

10. výrobky z pryže 2,2



Zahraniční obchod – hlavní položky dovozu
CZ - FR

Pořadí Zbožová skupina (SITC2) Podíl v %

1. Silniční vozidla 16,3

2. Léčiva a farmaceutické látky 9,4

3. Silice a vonné látky, lešticí a čisticí přípravky 7,7

4. Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j. n. 6,8

5. Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu 6,5

6. Železo a ocel 4,6

7. Stroje a zařízení k výrobě energie 4,4

8. Kovové výrobky, j. n. 3,4

9. Různé výrobky, j. n. 3,3

10. Plasty v prvotní formě 3,3

CZ - VB

Pořadí Zbožová skupina (SITC2) Podíl v %

1. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 19

2. silniční vozidla 9,4

3. kancelářské stroje a zařízení k aut. zpracování dat 8,4

4. léčiva a farmaceutické látky 6,2

5. stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu 6

6. různé výrobky 5,7

7. kovové výrobky 4,1

8. strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 4,1

9. silice a vonné látky, lešticí a čisticí přípravky 3,6

10. zařízení k telekomunikaci, záznamu a reprodukci zvuku 2,8



Investice v ČR a příklady našich investic ve FR

Příliv francouzských investic do ČR činil dle údajů ČNB za 2017 zhruba 21,6 mld.
Kč netto, což představuje 7,5 % na celkovém přílivu přímých zahraničních investic
do ČR za zmíněné období. Tento výsledek řadí Francii průběžně na 5. místo
žebříčku největších zahraničních investorů v ČR. Mezi hlavní investory patří PSA
Peugeot (TPCA Kolín), Schneider Electric, Société Générle (KB), Vinci, Veolia
Water, Sodexho, Alstom, Danone, Lafarge, Bograin, Saint-Gobain, Suez, Colas,
Pechiney, Altran, Capgemini, Faurecia, Fezko Thierry Groupe, Bel Fromagerie-Bel
sýry Česko a Valeo ČR. Zhruba 500 firem vytváří pracovní místa pro 100.000
zaměstnanců.

Investice českých podnikatelských subjektů ve Francii bývaly do roku 2014
nepatrné, nicméně PPF v roce nakoupila podíl ve francouzské biotechnologické
společnosti OriBas Pharma a následně Cytune Pharma, zaměřené na vývoj a
výrobu nových léčebných postupů v onkologii. EPH pak podíly v elektrárnách a
další aktivitách německé skupiny Uniper ve Francii a nejnověji podíl v Le Monde.

Příklady CZ firem se zastoupením ve Francii: Karosa (prostřednictvím IVECO),
Lasvit (lustry a designová svítidla), Linet (nemocniční lůžka), Rubena (gumárenské
produkty), Česká zbrojovka, Škoda Auto, Zetor, Atelier Spektrum (profesionální
tiskařské služby), Budvar, MM Cité aj.



Investice v ČR a příklady našich investic ve VB

Stav britských investic do ČR koncem roku 2017 cca 83,9 mld. Kč. VB 10.
největším přímým investorem v ČR, s podílem 2,5 % na celkovém přílivu přímých
zahraničních investic. V roce 2018 dle ČNB odliv britských investic v předběžné
výši cca -1,1 mld. Kč. Zhruba 5000 firem s britskou kapitálovou účastí na českém
trhu

Investice směřují především do sektorů ICT, center sdílených služeb (finance,
účetnictví, lidské zdroje), obchodních řetězců, automotive

Liberty Steel, Tesco, Marks&Spencer, BAE Systems, Rolls-Royce Engineering,
Glaxo Smith Kline, Vodafone, HSBC, Avon Rubber, John Crane, SABMiller, Arriva,
Provident Financial, a dal.

ČNB uvádí české investice v UK cca 1,8 mld. Kč koncem roku 2018 jsou prioritně v
sektoru energetiky – akvizice Energetického průmyslového holdingu, dále např.
skupina PPF, firmy ŠkodaAuto, Linet, Budvar, Prazdroj, Jablonex Grup, Precioza
Lighting, Lasvit, Techo, Sipral, Moravské naftové doly, a dal.



Brexit

Při nedojednání preferenční dohody by vzájemný obchod ČR-VB začal být zatížen
tarifními a netarifními překážkami

Dopady se obtížně vyčíslují, ale vývozci ani dovozci se již nebudou moci
spolehnout na jednotné certifikáty dokládající kvalitu výrobku a umožňující jeho
prodej v EU

V budoucnu se může stát, že pro prodej zboží v Británii bude nutné jeho
testování podle nových britských standardů

Všichni britští výrobci zároveň budou muset prokázat, že jejich výrobky splňují
pravidla pro vstup jejich výrobku na vnitřní trh EU, což sebou nese nemalé
dodatečné náklady

Stejně tak je nutné počítat se zdržením kvůli celním formalitám
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