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DCFTA EU - UKRAJINA 

• Jednání s Ukrajinou byla zahájena v březnu 2007, ukončena dne   
30. 3. 2012 po 21 kolech 

• Březen 2014 – podpis Asociační dohody EU – UA; platnost od 
1.listopadu 2014 

• Červenec 2014 – EU a UA podepsaly Prohloubenou a komplexní 
dohodu o zóně volného obchodu (DCFTA) jako součást Asociační 
dohody 

• Od 1. ledna 2016 je DCFTA EU-UA prozatímně prováděna (dokud 
nebude dokončen ratifikační proces ve všech ČS EU) – ruské sankce 

• Duben 2016 - Referendum v NL – 61 % proti Asociační dohodě 

• Čeká se na finální rozhodnutí nizozemského parlamentu, což 
zdržuje celkový ratifikační proces 



                   CETA 

Jednání od červen 2009 - říjen 2013 

Podpis na summitu EU – Kanada – 27.10. 2016 

Na úrovni ČR schválena Vládou 12.10.2016 

Budoucnost ratifikace: 

Parlament ČR, Evropský parlament 

Předb. provádění obchodní části – leden 2017 

Předpoklad definitivního vstupu v platnost v 
pol. 2019 
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                           CETA 

• Zlepšený přístup na trh Kanady u 99 % položek   

• Prosazení ochrany GIs pro 2 české názvy  

• Fyto+vete oblast – odstranění překážek 

• Snížení diskriminace na úrovni provincií  

• Zlevnění některých výrobků pro EU 
spotřebitele   
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CETA 

• Vzájemný zákaz používání  vývozních subvencí 
v obchodu 

• Standardy bezpečnosti potravin EU zachovány! 

• Dopadová studie CETA na ČR – autor 
Univerzita Liberec, výsledek bude do konce t.r. 
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      TTIP   

Jednání od června 2013 

Doposud proběhlo 15 jednacích kol 

Vzor CETA EU - Kanada 

Budoucnost jednání: 

Není shoda v oblasti MA, VZ, služby atd. 

Politicky aktuálně nepodporován postup do 
další fáze negociací (AT, FR) 
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TTIP – co by ne/mohl obsahovat 
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DOSTUPNÉ EU TEXTY K TTIP – ZEMĚDĚLSTVÍ  
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/  

• Zprávy z negociačních kol 

• Návrh EU kapitoly zemědělství  

• Příručka pro čtenáře k návrhu EU k zemědělství  

• Paper EU k netarifním otázkám  

• Návrh EU k vínu a lihovinám  

• Příloha kapitoly zemědělství – destiláty a lihové nápoje  

• SPS text – EU návrh SPS kapitoly 

• Dokumenty k GIs - koncepční dokument EU k GIs, návrh EU 
osnovy k GIs, příloha I: seznam potravin, příloha II: seznam 
názvů lihovin  

• atd………….. 
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DOPADOVÉ STUDIE K TTIP 

• ČR: Dopadová studie TTIP na ČR – autor AMO, 
zveřejněna 25.4.2016 – 
www.businessinfo.cz/TTIP 

• Studie pro EP 

• Studie ECORYS 
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           FTA EU - JAPONSKO 

• Zahájení vyjednávání: březen 2013 

• Cíl: ambiciózní dohody typu FTA EU-Korea 

• Podle dopadové studie vypracované pro EK by měla 
FTA největší kladný vliv na potravinářský vývoz (až 
dvojnásobné zvýšení) 

• Součástí dohody: 

• Postupné odstranění cel  

• Ochrana zeměpisných značení (5 českých GIs) 

• Sanitární a fytosanitární opatření  
 



FTA EU - JAPONSKO 

• Doposud proběhlo 17 kol (poslední v září 2016) 

• Původní snaha dokončit jednání do konce roku 
2016. 

• Vyjednávání postupují velmi pomalu z důvodu 
parlamentních voleb v JP (červenec 2016) 

• JP váže jednání na výsledky a ratifikaci TPP (Trans-
Pacific Partnership) 

• Jednání jsou nejobtížnější v oblasti cel a SPS – 
snaha JP ochránit produkci nejcitlivějších 
zemědělských produktů. 
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DCFTA EU - MERCOSUR 

Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay, 

Jednání zahájena 1999, obnovena 2010 – 2012,  

Dále předání aktuálních tarifních nabídek 2016 + 
obnovené kolo jednání (sníženy ambice – 
odstraněn ethanol, redukovány dovozní TRQs)  

Další kolo – březen 2017 Buenos Aires, 

Součástí dohody dovozní cla, SPS, ochrana GIs, 

Dopadové studie EK a ČR MZe 
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Diskuse s odbornou veřejností 

1) EXPERTNÍ TÝM MPO PRO TTIP/CETA 

Složení – vládní instituce, svazy, komory, odbory, 
nově i neziskové organizace ! 

Za agri – Potravinářská komora, Agrární komora, 
Zemědělský svaz, odbory atd. 

• Září 2015 – expertní tým věnovaný pouze 
sektoru zemědělství – účast i exportujících 
firem Budvar, Emco, Madeta – ofenzivní zájem 
v TTIP (přístup na trh, ochrana GIs) 
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Diskuse s odbornou veřejností (2) 

2) EXPERTNÍ TÝM MPO PRO FTA EU-JAPONSKO 

 

složení – vládní instituce, svazy, komory, odbory,  

 

Svazy a komory (AK, PK) jsou pravidelně žádány 
o specifikaci ofenzivních a defenzivních zájmů ČR 
v jednotlivých jednáních vč. sdělování informací 
o netarifních překážkách 
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Studie EK k dopadům FTAs 

• Zaměřena na FTAs 

 právě dokončené (Vietnam, Kanada) 

 sjednávané (USA, Mercosur, Japonsko, 
Thajsko, Indonésie, Filipíny 

 připravované (Austrálie; Nový Zéland 

 modernizované (Turecko, Mexiko) 

• Zabývá se výhradně tarifní liberalizací 
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Studie EK k dopadům FTAs  (2) 

• Největší přínosy se předpokládají v sektorech 

mléčné výrobky 

nápoje a tabák 

• Negativní dopad mohou FTAs mít na sektory 

hovězí maso 

• K dispozici na webových stránkách 

• http://europa.eu/!tQ78XD  (souhrn) 

• http://europa.eu/!hF69gt   (kompletní studie) 
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Děkujeme za pozornost. 

 

Karolina.Bartosova@mze.cz 

Jan-Petr.Roman@mze.cz  
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