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Cíle FTAs EU – AUS a EU - NZL
 Like-minded partneři v mnoha oblastech a patří k nejrychleji se rozvíjejícím
rozvinutým trhům na světě
 Preferenční dohody AUS a NZL s ostatními třetími zeměmi znevýhodňují evropské
firmy
 Cíle EU:
 Zjednodušení celních postupů a administrativy
 Zvýšení transparentnosti
 Zmírnění či odstranění celních tarifů na agri produkty či dovoz aut
 Zjednodušení systému investic
 Harmonizace sanitárních a fytosanitárních opatření a standardů a certifikací pro
některé výrobky
 Důsledná ochrana IPR a GIs
 Spravedlivý přístup k vládním zakázkám
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Obchodní výměna ČR – AUS a ČR - NZL
 Země s vysokým potenciálem k dalšímu rozvoji našich bilaterálních obchodních
aktivit.
 AUS je zájmovou zemí v Exportní strategii ČR (2012-2020).
Vývoz (CZK
tis.)

Poř.

Dovoz (CZK
tis.)

Poř.

Obrat (CZK
tis.)

Poř.

2011

7 221 633 37.

2 789 129 51.

10 010 762

45.

2012

10 128 870 31.

3 444 784 51.

13 573 654

42.

2013

13 323 420 27.

3 380 993 52.

16 704 413

37.

2014

12 555 912 29.

3 333 884 54.

15 889 796

43.

2015

14 957 246 30.

3 798 905 55.

18 756 151

40.

2016

10 477 625 38.

3 704 728 56.

14 182 353

44.

2017

10 117 498 38.

3 836 161 58.

13 953 659

46.
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Obchodní výměna ČR – AUS a ČR - NZL
 Nový Zéland- ČR

Vývoz

Poř. Dovoz

Poř.

Obrat

Poř.

2011

808 341 80.

423 870 75.

1 232 211 78.

2012

1 093 612 72.

484 448 78.

1 578 060 76.

2013

1 300 726 70.

616 715 77.

1 917 441 73.

2014

1 547 394 68.

666 227 76.

2 213 621 70.

2015

2 018 314 67.

832 234 78.

2 850 548 72.

2016

1 931 680 68.

727 260 79.

2 658 940 72.

2017

2 043 427 66.

725 451 81.

2 768 878 72.
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Komoditní složení obchodní výměny
Vývoz z České republiky
do AUS
- Osobní automobily
- Hračky, stavebnice, modely,…
- Dřevo
- Buldozery, srovnávače, rypadla
- Motory proudové, pohony, turbíny
- Filtry
- Pekárenské produkty
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Dovoz do České
republiky z AUS
- Vlna nečesaná
- Léky
- Mince
- Hovězí maso
- Víno
- Součásti motorových vozidel
- Telefony

Komoditní složení obchodní výměny
Vývoz z České republiky do NZL

Dovoz do České
republiky z NZL

- Osobní automobily a jiná vozidla

- Vlna nečesaná

- Hračky, stavebnice, modely, atd.
- Proudové motory, pohony, turbíny
- Zátky/plomby z kovů
- Buldozery, srovnávače, rypadla
- Elektrické spínače
- Pneumatiky

- Stroje žací/na sekání trávy
- Masová/rybí moučka
- Skopové maso
- Hovězí maso
- Vlna česaná
- Víno
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Dohoda o volném obchodu EU AUS a EU NZL
State of play


Časový přehled FTAs
Austrálie

Nový Zéland

22/05/18 - Schválení mandátu

22/05/18 - Schválení mandátu

18/06/18 - Oficiální zahájení vyjednávání

21/06/18 - Oficiální zahájení vyjednávání

2 – 6/07/18-První formální kolo jednání

16-20/07/18- První formální kolo jednání

19/11/18 - Druhé formální kolo jednání.

podzim (tbc)- Druhé formální kolo jednání.



Vysoká míra shody po prvním kole vyjednávání s výjimkou senzitivit v zemědělství.



Složité oblasti:
Austrálie

Nový Zéland

TiG včetně agri, GIs, RoO, TBT, SPS,

TiG včetně agri, GIs, RoO, TBT, SPS,

Investice, služby, veřejné zakázky,

Investice, služby, veřejné zakázky,

IPR, SOE, TSD.

IPR, SOE, TSD, otázky plavidel vlastněných třetími zeměmi.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a
Austrálií a EU a Novým Zélandem

Mgr. Laura Srpová
Odbor 51600, MPO

Ofenzivní a defenzivní zájmy ČR – Ofenzivní zájmy ČR v AUS a NZL: Zemědělské produkty
1210

Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v
prášku nebo ve formě pelet; lupulin

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než
v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než
výrobky čísla 2006)

1302 13 00

Rostlinné šťávy a výtažky z chmele

2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné nebo ořechové
protlaky (pyré) a ovocné nebo ořechové pasty, získané
vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

1602

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené
nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných
sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo
nezahrnuté

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující
kakao

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem
cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné
nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové
šťávy čísla 2009

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením
(například pražené kukuřičné vločky – corn flakes);
obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček
nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a
krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde
neuvedené ani nezahrnuté

2203

Pivo ze sladu

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též
obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro
farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír
a podobné výrobky

2204

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného
alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin,
připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině
octové

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu nižším
než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

3503 00 10
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Želatina a její deriváty

Ofenzivní a defenzivní zájmy ČR – Ofenzivní zájmy ČR v AUS: Průmyslové produkty
8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především
pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových
automobilů a závodních automobilů

9503 00

Tříkolky, koloběžky, šlapací auta a podobná vozidla nebo
vozítka jako hračky; kočárky pro panenky; panenky a
loutky; ostatní hračky; zmenšené modely a podobné
modely na hraní, též s pohonem; skládanky všech druhů

8704 23

Motorová vozidla pro přepravu nákladu o celkové hmotnosti vozidla
převyšující 20 tun

4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo
loupané, též hoblované, broušené nebo na koncích
spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

8525 80

Televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery

4421

výrobky ostatní ze dřeva

8421 23

Olejové nebo palivové filtry pro spalovací motory

7013 49

Stolní skleněné výrobky (jiné než nápojové sklo) nebo
kuchyňské skleněné výrobky, jiné než ze sklokeramiky

8427 10

Samohybné vozíky poháněné elektrickým motorem

7113, 7114, 7116,
7117

šperky, zlatnické a stříbrnické zboží a ostatní výrobky

7302 30

Hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová
zařízení

9402

Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský
nábytek (například operační stoly, vyšetřovací stoly,
nemocniční lůžka s mechanickým zařízením a
zubolékařská křesla); křesla pro holičství a kadeřnictví a
podobná křesla, vybavená jak otáčecím, tak i sklápěcím
a zdvihacím zařízením; části a součásti těchto výrobků
(ostatní)

8428 33

Ostatní zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
(například výtahy, eskalátory, dopravníky, visuté lanovky): Ostatní,
pásového typu

9403

Ostatní nábytek a jeho části a součásti

8502 39

Elektrická generátorová soustrojí se zážehovými spalovacími
pístovými motory s vnitřním spalováním: ostatní

8474

Stroje k třídění, prosévání ap. zemin, kamenů

8430 49

Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí,
pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje, pro
zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot;
sněhové pluhy a sněhové frézy: ostatní

8481

Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj.

8429 40

Dusadla a silniční válce

8513

Svítidla přenosná elektrická

8701

Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709)
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Ofenzivní a defenzivní zájmy ČR – Ofenzivní zájmy ČR v NZL: Průmyslové produkty
8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná
především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně
osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů

8429 52

Strojní zařízení s nástavbou otočnou o 360°

8421 23

Olejové nebo palivové filtry pro spalovací motory

8309 90

Zátky, uzávěry lahví a víčka (včetně
korunkových uzávěrů, šroubovacích víček a
nalévacích zátek), odtrhovací uzávěry pro
lahve, plomby a jiné příslušenství obalů, z
obecných kovů (ostatní)

8427 10

Samohybné vozíky poháněné elektrickým motorem

4011, 4012

Nové pneumatiky z kaučuku; Protektorované
nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové
(plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, běhouny
pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku
pneumatiky z kaučuku

8428 33

Ostatní zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
(například výtahy, eskalátory, dopravníky, visuté lanovky):
Ostatní, pásového typu

8450

Pračky pro domácnost nebo prádelny, včetně
praček se sušičkami

8502 39

Elektrická generátorová soustrojí se zážehovými spalovacími
pístovými motory s vnitřním spalováním: ostatní

7113, 7114, 7116,
7117

šperky, zlatnické a stříbrnické zboží a ostatní
výrobky

8430 49

Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí,
pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje,
pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a
vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézy: ostatní

8474

Stroje k třídění, prosévání ap. zemin, kamenů

9503 00

Tříkolky, koloběžky, šlapací auta a podobná vozidla nebo vozítka
jako hračky; kočárky pro panenky; panenky a loutky; ostatní
hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též s
pohonem; skládanky všech druhů

8481

Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj.

8429 40

Dusadla a silniční válce

8513

Svítidla přenosná elektrická

8701

Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709)
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Ofenzivní a defenzivní zájmy ČR – Ofenzivní zájmy ČR v AUS a NZL: Ostatní



Netarifní překážky
•
nákladná fytosanitární opatření na dovoz potravin, dřeva a dřevěných produktů
•
nákladné požadavky na certifikaci produktů
•
potřeba odstranit dvojí testování, zjednodušit požadavky na technické standardy



Veřejné zakázky
•
zajištění přístupu na trh s veřejnými zakázkami na všech úrovních (federální, regionální, místní)
•
zájem o sektory, jako zdravotnická zařízení, těžba, software, železniční doprava, stavební průmysl, vodohospodářský a odpadní průmysl,
energetika a obranný průmysl
•
odstranění požadavků na místní obsah, místní zastoupení, omezeného přístupu do obranného a bezpečnostního sektoru (JEN AUSTRÁLIE)



Služby a investice
•
prioritní sektory: informační a komunikační technologie, stavební a inženýrské služby, obchodní, reklamní, účetní, poradenské služby v
oblasti řízení, a služby v oblasti výzkumu a vývoje (zde potřeba posílení závazků AUS nad rámec režimu WTO)
•
prioritní sektory: informační a komunikační technologie (potřeba zlepšit konkurenční prostředí), stavební, inženýrské a obchodní služby
•
rozšíření závazků NZL nad rámec závazků ve WTO
•
překážky

požadavek, aby ve správní radě každého podniku v Austrálii byl alespoň jeden člen, mající na území Austrálie svůj pobyt;

mechanismus pro přezkum zahraničních investic – potřeba zvýšit prahovou hodnotu na hodnotu srovnatelnou s režimem v CPTPP;
otevřít sektory (např. zemědělství, telekomunikace) pro lepší přístup evropských investorů



Zeměpisná označení
•
ochrana zeměpisných označení "české pivo", "Českobudějovické pivo", "Budějovické pivo", "Budějovický měšťanský var", "Žatecký chmel"
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Děkuji za pozornost
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