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Česko – japonské obchodní vztahy

Silné a dlouhodobé obchodní vztahy
100 let od navázání diplomatických vztahů v roce 2020

Spolupráce v řadě oblastí již před 2. světovou válkou

V současnosti jeden z nejvýznamnějších obchodních partnerů v 
Asii

19. nejdůležitější obchodní partner celkově a 3. v Asii

Blízké pohledy na otázky mezinárodního obchodu



Vývoj výměny zboží
Vývoz z ČR Dovoz do ČR

Období CZK (tis.) Index y/y CZK (tis.) Index y/y

2012 13 976 283 135,5 55 886 603 107,1

2013 17 084 065 122,2 51 957 514 98,8

2014 21 251 472 124,4 52 845 596 107,3

2015 21 336 000 100,4 56 338 000 104,8

2016 22 752 000 106,6 60 742 000 107,5

2017 18 172 294 79,9 67 092 782 102,1

2018 19 845 113 109,2 68 169 483 103,2



Komoditní složení obchodní výměny 2018

Vývoz z České republiky Dovoz do České republiky

- úlomky kovů - osobní automobily

- součásti motorových vozidel           - kancelářské stroje

- feroslitiny - součásti motorových vozidel

- výživa zvířat - elektrické motory

- mikroskopy - polovodičová zařízení

- čerpadla - kohouty, ventily

- radary a radionavigace - součásti radarů



Investice

Od 1993 do 2018 realizovalo Japonsko přes agenturu
CzechInvest 142 projektů

Jeden z největších zahraničních investorů v ČR

Celková hodnota cca 131 mld. CZK, cca 30 tis. pracovních míst

Automobilka TPCA

Yazaki (kabelové svazky)

Panasonic (elektronika)

Daikin (elektronika)

Toray Textiles (tiskařské stroje)

a další …



Dohoda o hospodářském partnerství

Původně dohoda o volném obchodu, dnes vzhledem k

širokému záběru Dohoda o hospodářském partnerství

Projednávána od 2013 na základě jednomyslně schváleného

mandátu

Projednávána společně s Dohodou o strategickém partnerství

Dohoda byla podepsána v červenci 2018 a vstoupila v platnost

dne 1. února 2019



Dosavadní překážky ve vzájemném obchodě

Tarifní překážky tj. cla

Již před Dohodou na nízké úrovni

V letech 2011-17 pro EU 9,22 %, pro ČR 2,21 %

Nejvíce zatížený potravinářský sektor, textilní sektor, chemický sektor

Netarifní překážky

Japonský trh je poměrně uzavřený a chráněný s rozsáhlejšími netarifními 

překážkami

Zejména SPS (22 % netarif. překážek) a technické překážky (43 %)

tj. 65 %; dalších 29 % tvoří licence k vývozu, kvóty, zákazy, opatření pro kontrolu

cen a další kvantitativní opatření, daně a poplatky z vývozu, certifikace atd.

Nejvíce zatížený potravinářský, textilní, chemický a strojírenský sektor



Dosavadní překážky ve vzájemném obchodě

Investice

Relativně složité prostředí pro podnikání zahraničních firem

Hlavní bariéry: složitost legislativy a byrokracie, místní silná konkurence,

uzavřenost trhu, vysoké náklady a ceny, jazyková a kulturní bariéra

Veřejné zakázky

Hlavní bariéry: složitost podmínek, jazyková bariéra, uzavřenost trhu apod.



Hlavní přínosy dohody
ČR vítá

Úspory v oblasti cel (po vstupu v platnost/přechodná období,

některé zemědělské položky ošetřeny navýšením kvót a snížením cel)

a zjednodušení celních procedur

Liberalizace po uplynutí všech přechodných období: 97 % tarifních položek a

99 % dovozu z EU do Japonska. Čeští vývozci uspoří odhadem: cla až

1 130 mil. Kč ročně po uplynutí přechodných období

Nejvíce ovlivnila chemický průmysl, zpracovatelský průmysl, textilní průmysl,

zemědělství a potravinářství a strojírenství

Liberalizace v oblasti služeb

Nejvíce ovlivnila cestovní ruch a dopravní služby



Hlavní přínosy dohody

Odstranění nákladů plynoucích z netarifních bariér (slaďování technických

předpisů a odstranění certifikačních procedur, apod.)

Čeští vývozci uspoří odhadem: NTB až 1 359 mil. Kč ročně po uplynutí přechodných období

Zejména pro odvětví automobilového, potravinářského a farmaceutického průmyslu vč.

závazku prohlubování regulatorní spolupráce

V období sjednávání dohody (2013–2018) došlo také k výraznému snížení NTB ze strany

Japonska pro evropské exportéry v segmentu zdravotnických prostředků,

farmakokosmetiky, textilií a piva

Snazší přístup k japonským veřejným zakázkám

Japonsko rozšířilo své závazky oproti dohodě GPA – WTO zejména na subregionální úrovni a

posílilo nediskriminační opatření



Hlavní přínosy dohody

Liberalizace v oblasti investic

Snazší převody zaměstnanců společností a přístup na trh pro

fyzické osoby za účelem podnikání na japonský trh vč. umožnění

přechodného pobytu manželům a dětem



Děkuji za pozornost


