
   

 

TTIP, CETA A OBCHODNÍ POLITKA EU: 

VÝZVY PRO PARDUBICKÝ KRAJ 
 

Diskusní setkání organizované Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci s EurActiv.cz 

a Eurocentrem Pardubice za podpory Evropského parlamentu s účastí poslance Evropského 

parlamentu Jana Zahradila. 

 

Čas: pátek, 24. března 2017, 10:00 – 12:00 

Místo: Krajský úřad Pardubického kraje (budova Reálky), Komenského nám. 125, Pardubice, 

místnost C202 

 

Mezi otázky, na které by se kulatý stůl měl zaměřit, patří: 
Volby ve Francii a Německu mohou výrazně napovědět, jak bude vypadat obchodní politika 

EU a jednání o dohodách o volném obchodu (FTA) se třetími zeměmi v následujících letech. 

Tradiční zastánce volného obchodu, Velká Británie, z EU odchází a plánuje na svém území 

vytvořit globální obchodní centrum, které by bylo provázáno dohodami o volném obchodu se 

všemi kouty světa. Jak na to má EU odpovědět? 

 
Jaké zájmy má ČR při utváření společné obchodní politiky EU? Existují exportní destinace, 

na které se EU dosud neorientuje, a na které by naši exportéři mohli mít zájem? Jaké otázky 

v dohodách jako je CETA, TTIP, dohoda s Japonskem či dalšími státy jsou pro naše exportéry 

nejpalčivější? Je to zjednodušení administrativní zátěže v podobě vícenásobných certifikací 

produktů pro danou destinaci, problematika vysílání pracovníků či další otázky? Existují 

důležité defenzivní zájmy, které by byly specifické pro ČR? Lze zlepšit dialog českých 

exportérů v Pardubickém kraji s MPO ve věci obchodní politiky? Mají exportní firmy dostatek 
informací a je jejich pohled a zájmy reflektován? Jak zkvalitnit zapojení občanské společnosti, 

podnikatelských svazů, odborů a spotřebitelských organizací v Pardubickém kraji ve vztahu 

k těmto otázkám? 

 

Náš export je výrazně orientován na Eurozónu a zejména Německo. Ne vždy však zde má své 
pravé odbytiště, ale je dále zpracováván do finálního produktu, který je dále exportován mimo 

EU. Znamená to, že naši exportéři jsou ve vleku vývozních strategií podniků v zahraničí, 

zejména v Německu? Pokud ano, jak za těchto podmínek definovat zájmy českého exportu 

ve vztahu ke společné obchodní politice EU? 



   

 

Řečníci 

 
Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu (ACRE), místopředseda Výboru 

pro mezinárodní obchod (INTA) 

Matyáš Pelant, vedoucí oddělení Amerik, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  

Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře Pardubického kraje, CzechInvest  

 

Moderátor 

 

Kryštof Kruliš, analytik, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO); předseda správní rady, 
Spotřebitelské fórum 

 
Pořadatel 
 

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání 

v oblasti mezinárodních vztahů. Je předním českým think-tankem, který není spjat s žádnou 

politickou stranou ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, 
poskytuje nestrannou analýzu mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskuzi. 

Hlavním cílem Výzkumného centra AMO je systematické sledování, analýza a komentování 

mezinárodního dění se zvláštním zaměřením na českou zahraniční politiku. 
 

Partneři 
 

Akce je realizována v rámci projektu Empowering Youth and Regions in the European 

Parliament za podpory Evropského parlamentu. Akce proběhne ve spolupráci s Eurocentrem 

Pardubice. Mediálním partnerem akce je EurActiv.cz 
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Anna Kuznická 

+420 728 750 287 

anna.kuznicka@amo.cz 
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