Komplexní hospodářská a obchodní dohoda
Mezi EU a Kanadou (CETA)
Celá škála nových příležitostí
pro lidi v České republice

CETA bude pro lidi v celé České republice přínosem.
A to těmito způsoby:
odstraní cla pro české vývozce a
dovozce,
otevře českým firmám kanadský trh se
službami,
umožní českým firmám ucházet se o
více
veřejných zakázek v Kanadě
ochrání výzkum a kreativitu v České
republice,
usnadní českým pracovníkům práci
v Kanadě,
povzbudí více investic mezi Českou
republikou a Kanadou,
pomůže malým podnikům v České
republice více vyvážet do Kanady.

Evropská komise, únor 2017
ec.europa.eu/ceta
@Trade_EU

Česká ekonomika je otevřena obchodu.
Přes 620 000 pracovních míst v České republice – téměř každé šesté –
je závislých na vývozu EU mimo Evropu.
A Česká republika již má s Kanadou těsné
obchodní a investiční vztahy.

10.
V oblasti služeb je Kanada
10. největší obchodní partner ČR mimo EU.

161 milionů EUR
hodnota přebytku obchodu se zbožím a službami
ČR s Kanadou

339 milionů EUR
hodnota českého vývozu do Kanady.

179 milionů EUR
hodnota českého dovozu z Kanady
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Odstranění cel na
český vývoz zboží
 Plasty a výrobky z nich
český vývoz zboží do Kanady: 235
milionů EUR (2015)
CETA přinese velké úspory na clech, kdy
odstraní 99 % všech celních položek, z
nichž 98 % bude odstraněno již v době
jejího vstupu v platnost. Pro Českou
republiku bude přínosem, že budou
odstraněna cla téměř na vše, co vyváží, a
zejména:
 Strojní a elektronická zařízení

český vývoz do Kanady: 16 milionů EUR
(2015),
kanadská cla až 6,5 %.
 Pryž a výrobky z ní (zejména
pneumatiky)
český vývoz do Kanady: 15 milionů EUR
(2015),
kanadská cla až 7 %.

český vývoz do Kanady: 64 milionů EUR
(2015)

 Motorová vozidla a jejich díly

Toto odvětví představuje 27 % českého
vývozu do Kanady.

český vývoz do Kanady: 8 milionů EUR
(2015),

Kanadská cla jsou v průměru nízká, u
některých produktů dosahují 9 %.

kanadská cla až 9,5 %.

Vedle velkých úspor na clech umožní
CETA českým společnostem eliminovat
náklady na dvojí zkoušení, a to díky
ustanovení o uznávání osvědčení o
posouzení souladu např. v těchto
odvětvích:
 strojírenství,
 elektrospotřebiče,
 elektronická zařízení.
Tato odvětví mohou také těžit z ustanovení
dohody CETA o zadávání veřejných
zakázek a pohybu pracovníků (viz níže).

 Optické a lékařské přístroje
český vývoz do Kanady: 7 milionů EUR
(2015),
kanadská cla až 8,5 %.
 Farmaceutické výrobky
český vývoz do Kanady: 5,4 milionu EUR
(2015)
Kanadská cla jsou v průměru nízká,
přínosná budou ustanovení dohody CETA
o duševním vlastnictví (viz níže).
Obchodování v tomto odvětví usnadní
protokol o vzájemném uznávání správné
výrobní praxe (SVP), neboť umožní
orgánům jedné strany přijímat osvědčení o
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souladu se správnou výrobní praxí vydaná
druhou stranou.

 Nábytek
český vývoz do Kanady: 5 milionů EUR
(2015),

 Lana a kabely
český vývoz do Kanady: 5 milionů EUR
(2015),

kanadská cla až 8%.

kanadská cla průměrně 5,7 %; u některých
produktů dosahují 10 %.

Vytváření nových příležitostí pro české
zemědělce a výrobce potravin
CETA přináší také velké příležitosti pro
české zemědělce a agropotravinářský
průmysl.
Jakmile CETA vstoupí v platnost, Kanada
odstraní cla u 90,9 % všech svých
zemědělských celních položek.
Mezi ta odvětví českého zemědělského a
potravinářského vývozu do Kanady, která
z toho budou mít prospěch, patří:
 Cukrovinky
český vývoz do Kanady: 2,2 milionu EUR
(2015),
kanadská cla až 10 %.
Také EU otevře svůj trh kanadským
zemědělským produktům. Spotřebitelé tak
budou mít větší výběr.
U citlivých produktů, jako je hovězí a
vepřové maso, omezuje CETA liberalizaci
prostřednictvím bezcelních množstevních
kvót. Nad množství pokryté těmito

kvótami budou nadále platit vysoká cla
EU.
CETA vyjímá některé citlivé produkty jako
drůbež a vajíčka z jakéhokoli snížení cel.
EU bude stále moci používat své tradiční
nástroje na ochranu svých zemědělců
včetně systému vstupních cen pro ovoce a
zeleninu, a sezónní produkty EU tak
nebudou moci být ohroženy cenovým
podbízením dovozu.
To je pro české producenty ovoce a
zeleniny obzvláště důležité.
Veškerý kanadský vývoz bude muset být
v souladu s normami EU v oblasti
bezpečnosti potravin, mezi něž patří:
 právní předpisy EU týkající se
geneticky modifikovaných organismů,
 právní předpisy EU týkající se
používání hormonů a antibiotik při
výrobě potravin,
 prokázání souladu všude, kde to právní
předpisy EU vyžadují.
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Otevření kanadského
trhu se službami českým firmám

český vývoz služeb do Kanady: 104
milionů EUR (2015)
Kanada je pro Českou republiku z pohledu
vývozu služeb 10. největší trh mimo EU.
český dovoz služeb z Kanady: 78 milionů
EUR (2015)
Česká republika vyváží do Kanady
především tyto služby:
 dopravní služby,
 služby v oblasti cestovního ruchu.
CETA zlepší a zajistí přístup českých
společností na kanadský trh se službami.

Například v odvětví odborných služeb
Kanada odstranila pro české odborníky,
kteří chtějí v Kanadě pracovat, řadu
omezení týkajících se občanství a pobytu.
Jedná se o tyto profese:





právníci,
účetní,
architekti,
inženýři.

CETA také přináší právní jistotu
vývozcům služeb z EU: Kanada garantuje
svou stávající míru otevřenosti vůči
společnostem EU, a to např. v odvětvích:
 finančních služeb,
 telekomunikací,
 poštovních a zásilkových služeb.

Umožní českým firmám ucházet se o více
veřejných zakázek v Kanadě
Díky dohodě CETA budou mít
společnosti EU přístup na velký
kanadský trh s veřejnými zakázkami.
České společnosti budou mít možnost
podávat nabídky na dodávky zboží či
služeb do výběrových řízení na všech
úrovních veřejné správy v Kanadě
(federální, provinční, obecní).

Kanada také souhlasila, že zvýší
transparentnost procesu výběru při
zadávání veřejných zakázek tím, že bude
zveřejňovat federální a provinční zakázky
na jediných webových stránkách.
Závazky Kanady v oblasti zadávání
veřejných zakázek v dohodě CETA jsou
nejambicióznější, jaké kdy Kanada
učinila.
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Ochrana výzkumu a kreativity
v České republice
CETA poskytuje českým inovacím,
autorským právům a ochranným známkám
v Kanadě podobnou úroveň ochrany,
jaké se těší v Evropě. Kanada zejména
uvede svou ochranu autorského práva do
souladu s mezinárodními standardy.
To je důležité, neboť tím bude chráněno
duševní vlastnictví tvůrčích odvětví EU
(umělecká díla, publikace, hudba a
software), a to včetně šíření on-line.
CETA také zahrnuje práva duševního
vlastnictví týkající se farmaceutických
přípravků. Dohoda zahrnuje:
 možnost dodatečné patentové ochrany
v délce až dvou let, aby byly
kompenzovány příliš dlouhé lhůty při
udílení registrace, které snižují
životnost patentu,
 závazek zajistit, aby všichni účastníci
sporů měli účinný opravný prostředek v
rámci kanadského systému propojení
mezi registrací generického léčivého
přípravku a stavu patentové ochrany
původního léčivého přípravku,

 závazek zachovat stávající praxi
Kanady, kdy je poskytována osmiletá
ochrana údajů.
CETA také poskytuje vysokou úroveň
ochrany 143 konkrétním výrobkům EU
v oblasti potravin a nápojů, které mají
zeměpisné označení, jež odkazuje na jejich
specifický zeměpisný původ a na to, že
díky tomuto původu mají zvláštní kvality
nebo reputaci.
V rámci CETA nebudou moci kanadští
producenti prodávat místní či zahraniční
výrobky s evropským zeměpisným
označením původu, pokud tento původ mít
nebudou.
Například tedy nebudou moci uvádět na trh
pivo s označením české pivo, pokud
nebude skutečně pocházet z České
republiky.

Seznam těchto 143 konkrétních
evropských potravin a nápojů vybraly
členské státy EU na základě svého
vývozního potenciálu ve vztahu ke Kanadě
a je na něm zařazeno mj. české pivo a
žatecký chmel.
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Usnadnění práce v Kanadě
pro české pracovníky

CETA obsahuje ustanovení, která
zjednoduší českým pracovníkům práci
v Kanadě (a naopak) a uznávání jejich
kvalifikace. To je velké plus pro
společnosti, které:
 poskytují služby, jako jsou poprodejní
služby u vyvážených strojů či softwaru
pro informační a komunikační
technologie,
 vyrábějí složité výrobky, jež vyžadují
poprodejní služby, jako je instalace či
údržba strojů.

CETA zajišťuje právní jistotu a významně
zlepšuje mobilitu poskytovatelů služeb,
neboť:
 usnadňuje přesun klíčového personálu
přes Atlantik,
 umožňuje společnostem, aby vysílaly
pracovníky poskytující poprodejní
služby u strojů, softwaru a vybavení,
 vytváří rámec pro uznávání odborných
kvalifikací v regulovaných odvětvích,
jako je architektura a účetnictví.

Ustanovení, která usnadní pohyb osob,
mohou být obzvláště přínosná pro malé a
střední podniky, neboť tyto podniky
nemusí mít možnost zajistit na místě stálý
personál, který by službu poskytoval
přímo.
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Podpora investic
mezi Českou republikou a Kanadou
kanadské přímé zahraniční investice
v České republice: 278 milionů EUR
(2015)
Kanadské přímé zahraniční investice jsou
významným zdrojem růstu a tvorby
pracovních míst v České republice.
V České republice je přítomno mnoho
velkých kanadských investorů, mezi něž
patří:






Bombardier,
Magna,
Molson Coors,
CGI,
Borealis a Adastra.

české přímé zahraniční investice v Kanadě:
23 milionů EUR (2015)
Česká republika má tradiční dvoustrannou
dohodu o investicích s Kanadou z roku
2012.
Jakmile CETA definitivně vstoupí v
platnost, nahradí tuto dvoustrannou
dohodu o investicích a přinese českým a
kanadským investorům větší
předvídatelnost, transparentnost a
ochranu pro jejich investice v Kanadě
nebo v ČR.

Pomoc malým podnikům v České republice, aby mohly
více vyvážet do Kanady
České malé podniky jsou výrazně exportně
orientované a tvoří 60 % všech českých
vývozců. Budou moci plně využívat výhod
dohody CETA. Omezení překážek
obchodu, odstranění cel, zjednodušené
celní postupy a kompatibilnější technické
požadavky vývoz usnadní a zlevní.

 zapojovat se více do dodavatelských
řetězců a elektronického obchodu.
Přínosy dohody CETA pro malé podniky
posilují konkrétní ustanovení, jako např.:

To umožní menším firmám:

 zlepšení přístupu k informacím o
zadávání veřejných zakázek,

 snadněji konkurovat velkým podnikům,
 prodávat týž výrobek (nebo s menším
množstvím úprav než dříve) na obou
trzích,

 zohlednění jejich potřeb
v elektronickém obchodování,

 používání systému soudů pro investice.
Ustanovení dohody CETA o systému
soudů pro investice zajistí menším firmám,
které zahájí spor, rychlejší řízení a nižší
náklady.
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