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EU – největší exportér zemědělských a potravinářských produktů - I



EU – největší exportér zemědělských a potravinářských produktů - II



Agro-potravinářský obchod ČR se třetími zeměmi

Zdroj: ČSÚ



AZO ČR – podíl 3. zemí na agrárním vývozu

ROK

VÝVOZ  (mil. Kč) DOVOZ  (mil. Kč)

celkem non-EU podíl (%) celkem non-EU podíl (%)

2009
101 708 7 408 7,28 133 735 18 931 14,16

2010
105 364 8 117 7,70 140 008 20 366 14,55

2011
120 381 9 034 7,50 156 674 23 665 15,10

2012
148 309 12 024 8,11 173 026 25 007 14,45

2013
160 594 13 483 8,40 184 674 25 594 13,86

2014
180 247 15 137 8,40 199 909 29 201 14,61

2015
201 383 16 705 8,30 220 687 32 383 14,67

2016
201 592 17 024 8,44 224 677 31 541 14,04

2016
196 121 16 546 8,44 228 563 31 526 13,79

2018
186 301 15 654 8,40 227 967 31 403 13,78

Zdroj: ČSÚ



OBCHOD SE TŘETÍMI ZEMĚMI

VÝZNAM PODMÍNEK ZAHR. OBCHODU:

- TRANSPARENTNÍ OBCHODNÍ PROSTŘEDÍ,

- ŘEŠENÍ SPORŮ,

- NEOPRÁVNĚNÝCH PŘEKÁŽEK OBCHODU.

WTO Bilaterální 

FTAs, WTO+



Multilaterální obchodní systém

WTO  – stav  a  vazba  na  zemědělství

WTO je základní globální platforma pro tvorbu obchodně politického
prostředí

V současné době má 164 členů,

Z hospodářsky významných zemí nejsou členy Ázerbájdžán,
Bělorusko, Írán, Irák, Uzbekistán

Dohody ovlivňující zemědělskou politiku jsou:

1) Dohoda WTO o zemědělství

Řeší zejména otázky

Domácích podpor
Exportní soutěže
Přístupu na trh

2) Dohoda WTO o sanitárních a fytosanitárních otázkách

Necelní překážky obchodu, opatření na ochranu zdraví lidí, zvířat a
rostlin



Bilaterální obchodní dohody EU se třetími zeměmi - I

V souladu s pravidly WTO

Zacílení negociací na specifické oblasti u jednotlivých obchodních partnerů

Nástroj šíření Evropského modelu zemědělství a obchodu

Dohody „nové generace“, které se zaměřují i na jiné oblasti než pouze na snižování 

cel (ochrana GIs, animal welfare, udržitelný rozvoj atd.)

Prosazování mezinárodních  standardů Codex Alimentarius, OIE, IPPC a dalších 

principů (regionalizace, kompartmentizace) 

Společné Výbory pro otázky SPS

Řešení nákladů spojených s certifikací výrobků (na účet dovážející strany)



Bilaterální obchodní dohody EU se třetími zeměmi - II

VÝZNAM:

SPS kapitola – nastavení jasných podmínek obchodu – dle EU standardů

Eliminace dovozních celních sazeb - zlepšení podmínek přístupu na trh, snížení 

nákladů

Pro přístup na trh citlivých výrobků zavádějí tarifní kvóty – regulace dovozu

Ochrana zeměpisných označení – podpora tradičních a kvalitních potravin

Ustanovení pro řešení vzájemných sporů

Produkty uváděné na trh EU musí splňovat podmínky EU v oblasti bezpečnosti 

potravin (hormony, apod.)

DOHODY ŘEŠÍ V OMEZENÉ MÍŘE:

výrobní postupy při produkci zemědělských a potravinářských výrobků (např. vejce –

animal welfare podmínky)



FTA EU – Korejská republika

prováděna od roku 2011(dříve pasivní saldo vzájemného AZO ČR-Korea se 

dostalo do výrazného aktiva)

„Žatecký chmel“, České pivo“, 

„Českobudějovické pivo“, 

“Budějovické pivo“, „Budějovický 

měšťanský var“ 

Společný SPS – řešení ASF, 

aplikace standardů Codex

Alimentarius, vývoz hovězího 

masa apod.



CETA EU - Kanada

obchodní část prováděna od r. 2017

České pivo, Žatecký chmel

SPS kapitola



EPA EU – Japonsko

platná od 1. února 2019

významný dovozce potravin – největší přínosy v oblasti agri-food

předpoklad - největší beneficienti evropští vývozci potravin

od 1.dne platnosti smlouvy Japonsko odstranilo cla na více než 

90 % EU vývozu zemědělských produktů

PŘÍNOSY:

odstranění cel (víno), snižování cel (vepřové, hovězí maso, 

mléčné výrobky) vs. navýšení / vytvoření dovozních kvót

SPS kapitola WTO +

ochrana zeměpisných označení – „Českobudějovické pivo“, „Budějovické pivo“, 

„Budějovický měšťanský var“, „České pivo“ a „Žatecký chmel“

lze očekávat podobný růst českého vývozu jako u Korejské republiky



FTA EU – Vietnam

podepsaná 30. června 2019

PŘÍNOSY:

eliminace dovozních cel na straně Vietnamu pro hovězí maso 

(do 3 let), mléčné výrobky (do 5 let), víno, vepřové maso, 

čokoládu, cukrovinky, víno a lihoviny (7 let), pivo (do 10 let)

citlivé produkty EU (rýže, kukuřice, vejce, česnek, cukr, některé 

druhy masa a ryb) - postupné odbourávání cel/tarifní kvóty 

SPS - ekvivalence a regionalizace

Zjednodušení schvalovacích procedur

Ochrana GIs „Žatecký chmel“, České pivo“, „Českobudějovické 

pivo“, “Budějovické pivo“, „Budějovický měšťanský var“



FTA EU – Singapur 

platná od 21. listopadu 2019

VÝJIMEČNOST – odbourání veškerých dovozních cel Singapuru okamžikem vstupu v 

platnost

ochrana GIs „Žatecký chmel“, „České pivo“, „Českobudějovické pivo“

SPS kapitola WTO +



VZÁJEMNÝ AGROPOTRAVINÁŘSKÝ OBCHOD EU/MERCOSUR

vývoz (mld. EUR)

dovoz (mld. EUR)
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vývoz (mld. EUR) 2,007 2,255 2,294

dovoz (mld. EUR) 19,908 19,410 18,465 Zdroj: EUROSTAT

FTA EU – Mercosur – úvod I 



VZÁJEMNÝ AGROPOTRAVINÁŘSKÝ OBCHOD ČR/MERCOSUR

vývoz (mil. Kč)

dovoz  (mil. Kč)
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Zdroj: ČSÚ 

FTA EU – Mercosur – úvod II 



FTA EU – Mercosur I 

jednání uzavřena 30. června 2019

4 země – Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay

Asymetrie dohody ve prospěch EU 

(95 % hodnoty agri vývozů EU vs. 82 % hodnoty agri dovozů)

PŘÍNOSY:

eliminace dovozních cel na straně Mercosuru pro chmel, pivo, slad, cukrovinky, 

alkoholické nápoje, minerální vody, potravinové přípravky, výživa pro zvířata, mléčné 

výrobky (reciproční TRQs),  

citlivé produkty EU (regulace dovozu - tarifní kvóty )

SPS - ekvivalence a regionalizace - zjednodušení schvalovacích procedur

Ochrana GIs „Žatecký chmel“, České pivo“, „Českobudějovické pivo“ !



SPS – JEDINEČNOST DOHODY
Nad rámec běžných dohod:

Zavedení nouzových opatření – v případě výskytu závadných potravin

Koncept EU single entity – stejné požadavky pro všechny unijní země

Systém pre-listing - rychlejší, jednodušší a předvídatelnější postupy pro evropské vývozce

Pravidlo regionalizace - vývoz z nezasažených zón může pokračovat i přes nákazu vyskytující se
v některých jiných oblastech EU

Boj proti antimikrobiální rezistenci - sestavení specializované pracovní skupiny pro koordinaci
činnosti v potravinových systémech a spolupráci v mezinárodních organizacích

Animal welfare - zavedení strukturovaného dialogu a výměny informací EU/Mercosur a
provádění kontrol dodržování podmínek Evropskou komisí ve spolupráci s orgány států
Mercosuru

FTA EU – Mercosur II 



CELNÍ DOVOZNÍ KVÓTY PRO ZBOŽÍ PŮVODEM  V MERCOSURU

EU nabídka celní kvóty 
(v tunách)

Celní zatížení

Hovězí maso 99 000 7,5 %

Drůbeží maso 180 000 0 %

Vepřové maso 25 000 83 Eur/t

Cukr

180 000 Brazílie

(v rámci stávající kvóty WTO)

10 000 Paraguay

0 %

Ethanol
450 000 (chemický průmysl) 0 %

200 000 (ostatní užití) 1/3 smluvního cla

Rýže 60 000 0 %

Med 45 000 0 %

Kukuřice cukrová 1 000 0 %

FTA EU – Mercosur III 



OHROŽENÍ TRHU DOVOZY ZBOŽÍ PŮVODEM V MERCOSURU

V případě ohrožení trhu - možnost zavést zvláštní ochranná opatření – dvě části:

Nástroje WTO na ochranu obchodu (antidumpingové, antisubvenční a globální záruky)

Dvoustranná opatření (na průmyslové i zemědělské produkty podléhající preferenčnímu
zacházení)

EK připravena pomoci zemědělcům – nabídka finanční podpory v celkové výši až jedné
miliardy EUR na kompenzaci případných negativních důsledků

FTA EU – Mercosur IV 



ANALÝZY DOPADŮ DOHODY S MERCOSUREM:

V roce 2011 analýza Ústavu zemědělské ekonomiky a informací - ČR → jedna z nejméně
dotčených zemí EU

– citlivé sektory: drůbeží maso, hovězí maso

Ministerstvo zemědělství ČR zadá ÚZEI zpracovat dopadovou studii k finálním textům a koncesím

ZDROJE INFORMACÍ:

Stránky MPO - informace v češtině

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchodni-dohody/prulom-
obchodnich-vztahu-dosazeni- politicke-dohody-mezi-eu-a-mercosur--248229/

Stránky EK

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/

FTA EU – Mercosur V 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchodni-dohody/prulom-obchodnich-vztahu-dosazeni-
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/


Jednání zahájena v červnu 2018

Jedná se o země patřící do skupiny rychle se rozvíjejících ekonomik

V současné době mají firmy z EU ve srovnání s firmami z řady dalších zemí (které mají s AUS a NZ
uzavřeny preferenční dohody) horší přístup na trh Austrálie a Nového Zélandu – narovnání
preferenčního přístupu

Předpoklad silné SPS kapitoly – nyní netarifní překážky obchodu (sušené maso apod.)

EK v průběhu negociací zohlední citlivost zemědělství a nepředpokládá plnou liberalizaci
obchodu v této oblasti

(citlivé produkty zatím z nabídky EU vyjmuty – mléčné a masné produkty), nabídky AU a NZ zatím
očekáváme

Plánované formy zvláštního zacházení u citlivých produktů

Dostatečně dlouhá přechodná období

Uplatnění tarifních kvót

Rozjednané FTA EU – Austrálie, Nový Zéland



BREXIT

Předpokládaný termín vystoupení UK z EU k 31. lednu 2020

Zahraniční obchod s UK již nebude bezbariérový, ale na úrovni EU-třetí 
země!

Možné konkrétní dopady na tvrdý brexit v oblasti agrárního obchodu :

Celní dohled a celní kontroly.

Cla na zemědělské produkty v průměru 10 až 30 %.

Sanitární a fytosanitární opatření (kontroly, osvědčení) – zdržení při 
přepravě. 

Zavedení licencí při obchodování s některými zemědělské produkty 

Nejistota při uznávání ochranných známek a zeměpisných označení.

Nebude možný obchod s bioprodukty do uzavření dohody s EU.

Produkty a suroviny z UK nebudou mít původ EU.

Změny v administraci DPH a spotřebních daní (vykazování, podávání 
daňových přiznání).

To vše povede ke zvýšení administrativní a finanční zátěže firem, je nutno 
se připravit! 

Cílem je uzavření obchodní dohody na úrovni CETA s Kanadou



Vývoj agrárního zahraničního obchodu mezi UK a ČR 

Obchodní operace 2016 2017 2018 

Dovoz 4 119 4 256 4 477 

Vývoz 6 382 5 101 4 582 

Obrat 10 501 9 357 8 991 

Saldo 2 263 845 105 

% poklesu obratu - meziročně 100 % -10,9 % -3,9 % 

% poklesu salda - meziročně 100 % -62,6 % -87,5 % 

Pozn.: Údaje v mil. Kč zdroj: ČSÚ 



 STÁTNÍ SPRÁVA VYTVÁŘÍ NÁSTROJE A INFORMAČNÍ ZDROJE PRO USNADNĚNÍ ORIENTACE

• PŘÍRUČKA MZE K DOPADŮM TVRDÉHO BREXITU

HTTP://EAGRI.CZ/PUBLIC/WEB/MZE/MINISTERSTVO-ZEMEDELSTVI/ZAHRANICNI-VZTAHY/BREXIT/

• PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM CELNÍ SPRÁVY ČR TELEFONICKY: +420 261 331 919 NEBO             

E-MAILEM: INFORMACE@CS.MFCR.CZ; WEB: 

HTTPS://WWW.CELNISPRAVA.CZ/CZ/STRANKY/DEFAULT.ASPX.     

HTTPS://WWW.CELNISPRAVA.CZ/CZ/STRANKY/INFORMACE-O-VYSTOUPENÍ-SPOJENÉHO-KRÁLOVSTVÍ-

VELKÉ-BRITÁNIE-A-SEVERNÍHO-IRSKA-Z-EVROPSKÉ-UNIE.ASPX

• PRŮVODCE PRO MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODNIKATELE K DOPADŮM BREXITU

HTTPS://WWW.MPO.CZ/CZ/ZAHRANICNI-OBCHOD/BREXIT/

• SVODNÉ STRÁNKY VLÁDY ČR VĚNOVANÉ BREXITU

HTTPS://WWW.VLADA.CZ/CZ/EVROPSKE-ZALEZITOSTI/BREXIT/

PŘÍPRAVA NA TVRDÝ BREXIT

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/brexit/
mailto:informace@cs.mfcr.cz
https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/INFORMACE-O-VYSTOUPENÍ-SPOJENÉHO-KRÁLOVSTVÍ-VELKÉ-BRITÁNIE-A-SEVERNÍHO-IRSKA-Z-EVROPSKÉ-UNIE.aspx
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/
https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/Brexit/


DĚKUJI
ZA POZORNOST

Kontakty:  Ing. Karolína Bartošová , karolina.bartosova@mze.cz, 221 812 452

Autor fotografií: fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com


