
Ve středu 12. února schválil Evropský parlament obchodní dohodu EU s Vietnamem. Pro dohodu hlasovalo 

401 poslanců, proti 192 a 40 se zdrželo. Jedná se o nejambicióznější obchodní dohodu, jakou EU uzavřela 

s rozvojovou zemí. Dosavadní objem obchodu mezi EU a Vietnamem dosahuje cca 50 miliard EUR ročně, díky 

dohodě by se tento objem mohl časem až zdvojnásobit. Unijní producenti díky dohodě pocítí zlevnění vývozů 

zejména u pro ČR klíčových automobilů, na které dosud Vietnam uplatňoval clo ve výši až 78 %. Do 10 let od vstupu 

smlouvy v platnost se takřka všechna cla sníží na nulu. Kromě odstranění cel se dohoda věnuje i otevírání trhu 

s veřejnými zakázkami, jež by mohlo být pro české společnosti další důležitou výhodou – desítky tisíc Vietnamců 

totiž studovali v bývalém Československu. Vietnam je již druhou zemí geopoliticky a obchodně významného regionu 

jihovýchodní Asie, s nímž EU uzavře obchodní dohodu (po Singapuru). Obchodní dohoda vstoupí v platnost poté, co 

ji formálně schválí Rada EU. Spolu s obchodní dohodou byla schválena i dohoda o ochraně investic (tu schválili 

poslanci poměrem hlasů 407 pro, 188 proti, 53 se zdrželo). Více informací zde nebo zde. Vývoj nastal i v případě 

obchodu se sousední Kambodžou, ale v opačném směru. Z důvodu rozsáhlého porušování lidských práv v zemi 

odňala Evropská komise Kambodži preferenční zacházení v rámci schématu „Everything but Arms“, jímž EU 

poskytuje nejméně rozvinutým zemím takřka bezcelní přístup na svůj trh (na všechny produkty kromě zbraní). Více 

zde. 

Poslanci Evropského parlamentu v rámci plenárního zasedání ve Štrasburku diskutovali i o budoucích obchodních 

vztazích se Spojeným královstvím. Vyslovili se pro prohloubenou dohodu o přidružení se třemi pilíři – 

hospodářské partnerství, bezpečnostní partnerství a specifické sektorové záležitosti. Pokud jde o obchod, poslanci 

podpořili návrh vyjednávací směrnice z pera Evropské komise, o níž aktuálně diskutuje Rada EU. Přijetí směrnic 

a následné oficiální zahájení jednání se očekává koncem měsíce. Britská vláda premiéra Borise Johnsona zatím 

oznámila, že po konci přechodného období bude k obchodu s EU přistupovat stejně jako k obchodu s jinými třetími 

zeměmi – včetně celních a jiných procedur. Přesný režim na hranicích bude ale předmětem jednání o budoucích 

vztazích, minimálně do konce roku 2020 se však pro podnikatele nic nemění. Více informací zde a zde. 

Ve čtvrtek 13. února se v Bruselu mimořádně sešli ministři zdravotnictví a přijali závěry Rady k viru COVID-19 

(v médiích známý jako koronavirus). Mimo výzvy k lepší spolupráci při předcházení nákaze vyzvala Rada i k užší 

spolupráci při zajišťování dostupnosti léčiv v EU. Podstatná část léčiv se totiž vyrábí v Číně a Indii a v případě 

rozsáhlejší epidemie na území těchto zemí může dojít k výpadkům v dostupnosti léčiv i v EU. Více informací zde. 

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček se ve čtvrtek 13. února v Bruselu sešel se 

zástupci Evropské komise, jmenovitě místopředsedkyní Margrethe Vestager, komisařem Thierry Bretonem nebo 

generálním ředitelem DG CNECT Roberto Violou. Vicepremiér Havlíček při jednáních prezentoval aktivity ČR v oblasti 

umělé inteligence, informoval o přípravě českého předsednictví v Radě EU v roce 2022 a podpořil komplexní 

průmyslovou strategii EU, prohlubování vnitřního trhu a silnou pozici jaderné energetiky v rámci dekarbonizace 

hospodářství. Podrobnosti na twitterovém účtu MPO a vicepremiéra Havlíčka. 
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