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Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A. berie na vedomie
A.1.

Informácia o priebehu a výsledkoch 6. zasadnutia Medzirezortnej konzultačnej
komisie medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom
priemyslu a obchodu Českej republiky dňa 15. septembra 2015 v Brne a Návrh
vykonávacieho protokolu;

B. ukladá
ministrovi hospodárstva
B.1.

Vykoná:

zabezpečiť koordináciu a kontrolu plnenia vykonávacieho protokolu
zo 6. zasadnutia Medzirezortnej konzultačnej komisie medzi Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej
republiky dňa 15. septembra 2015;
minister hospodárstva

Predkladacia správa

Informáciu o priebehu a výsledkoch 6. zasadnutia Medzirezortnej konzultačnej
komisie medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu
a obchodu Českej republiky dňa 15. septembra 2015 v Brne a Návrh vykonávacieho
protokolu“ predkladá na rokovanie vlády SR minister hospodárstva SR ako iniciatívny
materiál.
Dňa 15. septembra 2015 sa v Brne počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu Brno
2015 uskutočnilo 6. zasadnutie Medzirezortnej konzultačnej komisie medzi Ministerstvom
hospodárstva SR a Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR (ďalej len „MKK“). Predsedom
slovenskej časti MKK bol minister hospodárstva SR p. Vazil Hudák a predsedom českej časti
MKK bol minister priemyslu a obchodu ČR p. Jan Mládek.
Zasadnutie MKK bolo realizované prostredníctvom zasadnutí zástupcov jednotlivých
ministerstiev v rámci špecializovaných pracovných skupín, ktoré boli rozdelené na skupiny:
1. pre priemysel, 2. pre podnikateľské prostredie, 3. pre zahraničnoobchodnú spoluprácu
(ďalej rozdelená na podskupinu pre obchodnú politiku, pre vnútorný trh a podskupinu
pre podporu exportu). Výsledky expertných rokovaní boli zahrnuté do záverečného protokolu
zo zasadnutia.
Počas zasadnutia MKK sa konal Medzinárodný strojársky veľtrh Brno, kde
na ploche 100 m2 v národnom stánku Ministerstva hospodárstva SR vystavovalo desať
podnikateľských subjektov z radov malých a stredných podnikateľov. Výstava bola
podporená z prostriedkov Štrukturálnych fondov v rámci národného projektu „Podpora
propagácie slovenského priemyselného potenciálu a účasti slovenských malých a stredných
podnikateľov z oblasti priemyselnej výroby na výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 2015“.
Dňa 15. septembra 2015 sa taktiež uskutočnilo podujatie „Slovenský národný deň“ v galérii
Rotundy pavilónu A výstaviska Veľtrhov Brno. Podujatie bolo zamerané na prezentáciu
Ministerstva hospodárstva SR a agentúr zaoberajúcich sa podporou exportu (SARIO, SBA,
SIEA) a odvetvových zväzov a združení. Národný deň otváral minister hospodárstva SR
p. Vazil Hudák a minister priemyslu a obchodu ČR p. Jan Mládek.
V súlade so štatútom MKK bol Protokol zo zasadnutí podpísaný do 7 dní
od uskutočnenia zasadnutia Komisie.
V súlade s protokolom zo 6. zasadnutia MKK a na základe záverov Rady vlády
Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií č. 03/05/2013 z 13. novembra 2013 bol
vypracovaný Návrh vykonávacieho protokolu.
Materiál nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie,
na životné prostredie, nemá sociálne vplyvy, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
V zmysle čl. 10, ods. 7, písm. a) Smernice na prípravu a predkladanie materiálov
na rokovanie vlády Slovenskej republiky nebol materiál predmetom medzirezortného
pripomienkového konania.
Materiál bol predložený na rokovanie vlády SR dňa 18. novembra 2015. Vláda SR
vzala materiál vedomie.

Informácia o priebehu a výsledkoch 6. zasadnutia Medzirezortnej
konzultačnej komisie medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky
dňa 15. septembra 2015 v Brne a Návrh vykonávacieho protokolu
Dňa 15. septembra 2015 sa v Brne počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu Brno
2015 uskutočnilo 6. zasadnutie Medzirezortnej konzultačnej komisie medzi MH SR a MPO
ČR (ďalej len „MKK“). Predsedom slovenskej časti MKK bol minister hospodárstva SR
p. Vazil Hudák a predsedom českej časti minister priemyslu a obchodu ČR p. Jan Mládek.
Zasadnutie MKK bolo realizované prostredníctvom zasadnutí zástupcov jednotlivých
ministerstiev v rámci špecializovaných pracovných skupín, ktoré boli rozdelené na skupiny:
1. pre priemysel, 2. pre podnikateľské prostredie, 3. pre zahraničnoobchodnú spoluprácu
(ďalej rozdelená na podskupinu pre obchodnú politiku, pre vnútorný trh a podskupinu
pre podporu exportu). Výsledky expertných rokovaní boli zahrnuté do záverečného protokolu
zo zasadnutia.
Počas zasadnutia MKK sa konal Medzinárodný strojársky veľtrh Brno, kde
na ploche 100 m2 v národnom stánku Ministerstva hospodárstva SR vystavovalo desať
podnikateľských subjektov z radov malých a stredných podnikateľov. Výstava bola
podporená z prostriedkov Štrukturálnych fondov v rámci národného projektu „Podpora
propagácie slovenského priemyselného potenciálu a účasti slovenských malých a stredných
podnikateľov z oblasti priemyselnej výroby na výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 2015“.
Dňa 15. septembra 2015 sa taktiež uskutočnilo podujatie „Slovenský národný deň“ v galérii
Rotundy pavilónu A výstaviska Veľtrhov Brno. Podujatie bolo zamerané na prezentáciu
Ministerstva hospodárstva SR a agentúr zaoberajúcich sa podporou exportu (SARIO, SBA,
SIEA) a odvetvových zväzov a združení. Národný deň otváral minister hospodárstva SR
p. Vazil Hudák a minister priemyslu a obchodu ČR p. Jan Mládek.
V súlade so štatútom MKK bol Protokol zo zasadnutí podpísaný do 7 dní
od uskutočnenia zasadnutia Komisie.
Bilaterálna obchodná spolupráca medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
Slovenskú republiku a Českú republiku spájajú nadštandardné, obojstranne výhodné
vzťahy s historickou väzbou a spoločnými tradíciami. Naše krajiny majú spoločné investície
a vzájomné kapitálové prepojenia v rôznych oblastiach výroby.
V oblasti hospodárskych vzťahov, po našom vstupe do EÚ a prijatí pravidiel
spoločného hospodárskeho priestoru EÚ, vymedzila nadštandardnú spoluprácu medzi
Slovenskou republikou a Českou republikou „Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky“,
ktorá nadviazala na skúsenosti z realizácie Zmluvy o vytvorení colnej únie medzi Slovenskou
republikou a Českou republikou z roku 1992. Slovenská republika podporuje ďalšie
rozširovanie a prehlbovanie slovensko-českých vzťahov.
Vývoj zahraničného obchodu so SR za posledných päť rokov (vývoz/dovoz) v mld. EUR

Ukazovateľ
2010
Vývoz
6,8
Dovoz
5,1
Saldo
1,7
Obrat
11,9
(Zdroj: štatistické údaje MH SR)

2011
8,0
5,7
2,3
13,7

2012
8,8
5,7
3,1
14,5

2013
8,8
6,2
2,6
15,0

2014
8,3
6,3
2,0
14,6

Komoditná štruktúra slovenského exportu do ČR v prvom polroku 2015 (1. – 6. 2015)
HS2 Komodita
87 Vozidlá iné ako koľajové, ich časti súčasti a príslušenstvo
82 Nástroje, náradie,
83 Rôzne predmety zo základných kovov
84 Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje
90 Nástroje a prístroje optické, fotografické, meracie a lekárske
(Zdroj: štatistické údaje MH SR)

v tis. EUR Podiel %
746
54,6
542
39,7
34
2,5
14
1,0
10
0,8

Podľa nomenklatúry SITC slovenskému vývozu do ČR v prvom polroku 2015
dominovali železo a oceľ s podielom 10,4 % v celkovej hodnote 421,7 mil. EUR (nárast
oproti prvému polroku 2014 o 1%) a cestné vozidlá s podielom 9,4 % v hodnote 380,5 mil.
EUR (nárast oproti prvému polroku 2014 o 10%). Ďalej nasledovali ropa, ropné výrobky
a príbuzné materiály s podielom 7 % v hodnote 283,1 mil. EUR (pokles o 22 %). Stroje
a zariadenia na výrobu energie zaznamenali pokles s podielom na vývoze 6,9 % v hodnote
278,3 mil. EUR (medziročný 25 % nárast). Ďalšími významnými exportnými komoditami sú
zariadenia na telekomunikáciu (podiel na vývoze 6,5 %), elektrické zariadenia, prístroje a
spotrebiče (5,8 %) a stroje používané v priemysle (4%).
Komoditná štruktúra slovenského dovozu z ČR v prvom polroku 2015
HS2 Komodita
87
Vozidlá iné ako koľajové, súčasti a príslušenstvo
84
Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a zariadenia
27
Nerastné palivá, minerálne oleje
85
Elektrické stroje a zariadenia
72
Železo a oceľ
39
Plasty a výrobky z nich
73
Výrobky zo železa a ocele
86
Železničné a električ. lokomotívy
40
Kaučuk a výrobky z neho
94
Nábytok
(Zdroj: štatistické údaje MH SR)

v tis. EUR Podiel %
756 172
22,9
245 145
7,4
244 549
7,4
226 335
6,8
171 937
5,2
151 346
4,6
125 691
4,2
71 467
3,8
57 659
2,2
57 335
1,7

Podľa nomenklatúry SITC českému dovozu do SR v prvom polroku 2015 dominovali
cestné vozidlá s podielom 22,7 % v celkovej hodnote 701,6 mil. EUR. Dovoz cestných
vozidiel zaznamenal medziročný nárast o 7 %. Ďalej nasledovali železo a oceľ s podielom
5,9 %, elektrické zariadenia, prístroje a spotrebiče 5,2 % a kovové výrobky 5 %. Podiel 4,1 %
na dovoze dosiahli rôzne výrobky.
Zmluvná základňa

Dňa 16. apríla 2004 bola v Prahe podpísaná nová Dohoda o spolupráci medzi
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu
Českej republiky. Na základe dohody bola ustanovená Medzirezortná konzultačná komisia.
Od jej vzniku sa konalo šesť zasadnutí a to:
1. zasadnutie sa uskutočnilo v Bratislave 7. februára 2005
2. zasadnutie sa uskutočnilo v Židlochoviciach 23. februára 2006
3. zasadnutie sa uskutočnilo v Bratislave 21. januára 2008
4. zasadnutie sa uskutočnilo v Brne 16. septembra 2010
5. zasadnutie sa uskutočnilo v Brne 8. októbra 2013
6. zasadnutie sa uskutočnilo v Brne 15. septembra 2015

Návrh vykonácieho protokolu
zo 6. zasadnutia Medzirezortnej konzultačnej komisie medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom
priemyslu a obchodu českej republiky
dňa 15. septembra 2015 v Brne
Text v protokole
Rozpis úloh
Zodpovedný subjekt
Špecializovaná
Zástupcovia oboch strán sa vzájomne informovali Pokračovať v realizovaní podporných aktivít sekcia priemyslu a obchodu
pracovná skupina
o problematike energetického strojárstva
a zameraných na nadväzovanie bilaterálnej
MH SR
pre priemysel
zvyšovania účinnosti elektrární oboch krajín.

Zástupcovia oboch strán sa zhodli
nasledujúcich štyroch cieľoch, ktoré
predmetom spoločného záujmu oboch krajín:

na
sú

spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi
obidvoch krajín v oblasti energetického
strojárstva a participovať na presadzovaní
realizácie spoločných investičných projektov
v Českej republike.

MPO ČR
ZÚ SR v Prahe
MZVaEZ SR

Preveriť
pripravenosť
relevantných
slovenských štátnych inštitúcií na poskytnutie
spolupráce vo veci stratégie „Priemysel 4.0“.

MH SR
MPO ČR

Zabezpečiť vzájomnú informovanosť o
aktivitách v inštitúciách EÚ medzi sekciou
priemyslu a obchodu MH SR, SM SR v Paríži
a MPO ČR vo veci spoločného postupu pri
výstavbe a obnove uhoľných elektrární.

•

•

podporovať
komplexnú
spoluprácu
slovenských a českých subjektov pri
dodávkach energetických strojov a
zariadení pre elektrárne, ich výstavbu a
obnovu u oboch krajín a na trhoch tretích
krajín;
podporovať spoluprácu pri vytváraní a

MH SR
SM SR v Paríži
MPO ČR

Špecializovaná
pracovná skupina
pre podnikateľské
prostredie

aplikácii
programov
vyplývajúcich
zo strategickej línie „Priemysel 4.0“;
• podporovať
aktivity
oboch
krajín
zameraných na priemyselný výskum,
vývoj a inovácie a na odborné technické
vzdelávanie;
• koordinovať spoločné aktivity v orgánoch
Európskej Únie pri prerokúvaní iniciatívy
USA v OECD pod názvom „Consensus
OECD“, v jej dôsledku by mala byť
ukončená podpora výstavby a obnovy
uhoľných elektrární.
Obe ministerstvá budú v záujme vytvárania
podmienok pre vykonávanie podnikateľskej
činnosti, ktorým je v oboch krajinách venovaná
patričná pozornosť, naďalej spolupracovať pri
vytváraní priaznivého podnikateľského prostredia
pre malé a stredné podniky. V rámci nich budú:
•

•

•

•

pokračovať vo výmene informácií o
opatreniach
k
zlepšovaniu
podnikateľského prostredia a znižovania
administratívnej záťaže;
odovzdávať si informácie o tvorbe
národných programov a OP PIK
zameraných
na podporu start-upov a
MSP;
odovzdávať si skúsenosti v rámci
metodiky
merania
administratívnej
záťaže, RIA (hodnotenia dopadov
regulácie) v oblasti malého a stredného
podnikania vrátane testu SM;
prediskutované boli taktiež možnosti
administratívne bariéry v podnikaní medzi

Na základe dohodnutej výmeny skúseností
v oblasti vytvárania priaznivých podmienok
pre podnikateľské prostredie pokračovať vo
vzájomnom
informovaní
sa
o situácii
v podnikateľskom prostredí (administratívnych
bariérach), podpore start-upov a MSP.

sekcia inovácií
a podnikateľského
prostredia MH SR
MPO ČR
SIEA
SBA

Špecializovaná
pracovná skupina
pre
zahraničnoobchodnú
spoluprácu

Podskupina
pre obchodnú politiku

českou a slovenskou stranou. Žiadna zo
strán nerozpoznala nedostatky v tejto
oblasti;
• výmena skúseností v oblasti motivácie
súkromnej sféry (predovšetkým firiem s
inovačným potenciálom) k previazanejšej
spolupráci s výskumnou sférou za účelom
aplikácie výsledkov VaVaI do praxe a ich
následnú komercionalizáciu;
• výmena skúseností v oblasti podpory
firiem s inovačným potenciálom v
nadväznosti na fázu vývoja firmy
(založenie, rozvoj, vstup na zahraničné
trhy) – existujúce a plánované finančné
(dotácie, finančné nástroje) i poradenské
služby poskytované z národných i
európskych zdrojov;
• zintenzívnenie
spolupráce
pri
presadzovaní
strategických
politík
určených pre rozvoj
a podporu
konkurencieschopnosti národných firiem
zameraných na znalosti (v rámci V4, EÚ).
V úvode rokovania sa obe strany vyjadrili k
aktuálnemu stavu príprav 10. Ministerskej
konferencie WTO. Zhodli sa na tom, že SR a ČR
majú
záujem
o dosiahnutie
vyváženého
a komplexného
výsledku
rokovaní
DDA,
minimalistický balíček (SDT a niektoré oblasti
AGRI),
presadzovaný
USA,
nie
je
akceptovateľnou
alternatívou.
Dôležitým
momentom pre indikáciu ďalšieho vývoja bude
rokovanie SOMs G7, ktoré sa uskutoční
15. a 16. 9. 2015 v Ženeve. SR informovala, že
nový minister hospodárstva SR povedie delegáciu
SR na 10. MK WTO, alternátom bude stály

Pokračovať v spolupráci a vzájomnej výmene sekcia zahraničnoobchodnej
informácií
medzi
sekciou
politiky a európskych
zahraničnoobchodnej politiky a európskych
záležitostí MH SR
záležitostí MH SR a MPO ČR vo veciach
MPO ČR
prípravy 10. MK WTO, vzájomnej
SM SR pri EK v Bruseli
informovanosti sa vo veci vývoja rokovaní
k TTIP a vzťahoch s krajinami Východného
partnerstva.

predstaviteľ SR pri WTO; nepredpokladá sa účasť
zástupcov MPaRV SR a rezort MZVaEZ SR bude
zatupovať vedúci zastupiteľského úradu SR v
Keni. ČR uviedla, že delegáciu ČR povedie
minister priemyslu a obchodu ČR a predbežne sa
počíta
s účasťou
ŠTAT
Ministerstva
poľnohospodárstva ČR a zástupcov MZV ČR,
Stálej misie ČR pri OSN v Ženeve a Stáleho
zastúpenia ČR pri EÚ v Bruseli. Obe strany
v súčasnosti pracujú na príprave smerníc
rámcového postupu svojich delegácií na
10. MK WTO, detailnejšie pozície budú obsahom
mandátov pre rokovania FAC Trade.
Vo vzťahu k súčasnému vývoju rokovaní o TTIP
sa obe strany zhodli na kľúčovom význame
zachovania
plnej
informovanosti
a
transparentnosti. Je preto dôležité pokračovať v
tlaku na EK, aby poskytovala ČŠ EÚ čo
najdetailnejšie informácie o priebehu a
výsledkoch jednotlivých kôl negociácií a
presvedčila USA o možnosti zriadenia reading
rooms na príslušných ministerstvách v ústrediach.
Prístup ku detailným informáciám je dôležitý
nielen z hľadiska prípravy národných pozícií, ale
aj vo vzťahu ku komunikácii s domácimi
partnermi (stakeholders). Obe strany si vymenili
skúsenosti z domácej diskusie ohľadom TTIP a
konštatovali potrebu pokračovania proaktívneho
prístupu pre zachovanie transparentnosti a
informovanosti
odbornej
verejnosti.
ČR
informovala o príprave štúdie o TTIP vo vzťahu k
ČR, ktorú bude realizovať Asociácia pre
medzinárodné otázky a avizovala zámer pripraviť
odbornú konferenciu k TTIP na úrovni V4 v
januári 2016.

Podskupina pre
vnútorný trh

Vzhľadom na neúčasť Mgr. Pospíšila, riaditeľa
Odboru zahranično-ekonomických politík I, zo
zdravotných dôvodov, obe strany vo všeobecnosti
prediskutovali dôležitosť zachovania dôrazu na
rozvíjanie vzťahov aj s krajinami Východného
partnerstva, osobitne s UA a RF, v rámci prípravy
novej spoločnej obchodnej politiky EÚ. SR
avizovalo, že Východné partnerstvo bude patriť
medzi jednu z tém počas SK PRES.
ČR poskytla cenné skúsenosti a poznatky získané
počas CZ PRES, najmä ohľadom internej
organizácie práce zainteresovaných odborov,
procesu konzultácií a prípravy inštrukcií pre
zasadnutia TPC a FAC Trade, ako aj organizácie
spolupráce v rámci Tria. SR informovala o svojich
aktivitách pri príprave spolupráce Tria NL-SRMT.
Na záver rokovania obe strany vyzdvihli tradične
nadštandardné vzťahy medzi MPO ČR a MH SR a
dohodli sa na úzkej spolupráci a výmene
informácií tak k príprave 10. MK WTO a
prebiehajúcich rokovaní o TTIP, ako aj v ďalších
oblastiach spoločnej obchodnej politiky a prípravy
SK PRES.
Zástupcovia ČR začali rokovania informovaním o
predbežnom obsahu Stratégie EÚ pre vnútorný
trh. Obe strany sa následne zhodli, že na
vnútornom trhu stále existujú prekážky a vítajú
pripravovanú stratégiu ako ucelený dokument,
ktorý prinesie jednotný pohľad na problematiku.
Obe strany vyjadrili potrebu intenzívnejšej
koordinácie v otázke presadzovania priorít v
nadchádzajúcej Stratégii pre vnútorný trh a
komunikácie s Európskou Komisiou v tejto
otázke. Konkrétne pri prekážkach si obe strany

Pokračovať vo vzájomnej výmene informácií,
presadzovaní spoločných záujmov na pôde
EK, zdieľanie informácií vo veci Jednotných
kontaktných miest.

sekcia zahraničnoobchodnej
politiky a európskych
záležitostí MH SR
MV SR – odbor
živnostenského podnikania
MPO ČR

uvedomujú problematickosť a neprehľadnosť
povoľovacích režimov, vylúčenie niektorých
právnych foriem z prístupu
na trh a pod. ČR
priniesla návrh, že návody pre implementáciu mali
byť už v priebehu prijímania právnych aktov EÚ,
aby sa dosiahlo stavu, že smernice budú vo
všetkých členských štátoch implementované
obdobne.
Rovnako bol českou stranou pripomenutý nápad
Európskej
komisie
ohľadne
jednotného
európskeho profesijného preukazu, čo slovenská
strana podporila; boli zdôraznené problematické
aspekty tohto prístupu, ktoré budú brániť
uplatneniu profesijného preukazu v praxi. Debata
sa
následne
zamerala
na
problematiku
regulovaných a neregulovaných profesií a
smernice o uznávaní profesijných kvalifikácií, kde
ako základný problém bola identifikovaná
rozdielnosť regulácií v členských štátoch.
Následne si obe strany vymenili informácie o tom,
akým spôsobom to v oboch krajinách rámcovo
vyzerá a taktiež došlo k ujasneniu cezhraničného
poskytovania služieb, resp. usadeniu sídla v
krajine.
Ďalej bola otvorená problematika Jednotných
kontaktných miest. Slovenská strana sa domnieva,
že hodnotenie JKM zo strany Európskej komisie
je problematické, kde okrem objektivity chýba aj
adresnosť odporučenia. Česká strana následne
predstavila kroky, ktoré chce v súvislosti so
zlepšovaním JKM presadiť (najmä e-procedúry).
Ďalej sa otvorila problematika elektronických
podpisov, kedy obe krajiny podotkli, že v tejto
oblasti majú značné rezervy.
Rovnako sa diskusia viedla o notifikácii predpisov

Podskupina pre
podporu exportu

podľa smernice o službách, konkrétne o zavedení
tzv. standstill periódy. Obe strany sa zhodli, že
systém by mal byť transparentný a rovnako
aplikovaný vo všetkých členských štátoch EÚ.
Zástupcovia sa zhodli na nadštandardnej
spolupráci medzi Českou exportnou bankou, a.s.
(ďalej ČEB), Exportnou garančnou a poisťovacou
spoločnosťou, a.s. (ďalej EGAP) a Eximbankou
Slovenskej republiky (ďalej Eximbanka SR).
Medzi EGAP a Eximbankou SR je uzavretá
rámcová zaisťovacia zmluva, ktorá umožňuje
spoluprácu oboch inštitúcií pri podpore československého exportu na trhoch tretích krajín. V
rámci tejto spolupráce
už bolo podporených
niekoľko obchodných prípadov a ďalšie rokovania
prebiehajú. Medzi ČEB a Eximbankou SR je
uzavretá Dohoda o spolupráci najmä na trhoch
tretích krajín a v oblasti subdodávok v obchodoch
s česko-slovenským podielom. Táto dohoda je
priebežne plnená. ČEB, EGAP a Eximbanka SR
spoločne vystupujú i v medzinárodných
organizáciách
a
vzájomne
nadštandardne
presadzujú spoločné záujmy najmä v Európskej
únii (EÚ) a Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD). EGAP a
Eximbanka SR spoločne postupujú v Bernskej
únii. Všetky inštitúcie využívajú vzájomnú
synergiu
aj v rámci zahraničného obchodu.
Účastníci sú pripravení aj naďalej synergicky
spolupracovať na podpore českých a slovenských
firiem a spoločného exportu.

Pokračovať vo vzájomnej výmene informácií
medzi ČEB, EGAP a EXIMBANKOU.
V zmysle rámcovej zaisťovacej zmluvy medzi
EGAP a Eximbankou pokračovať v podpore
česko-slovenského exportu na trhoch tretích
krajín.
V súvislosti s Dohodou o spolupráci medzi
ČEB a Eximbankou spolupracovať v oblasti
subdodávok na trhoch tretích krajín.
Spolupracovať pri presadzovaní spoločných
záujmov na pôde OECD v Paríži.

EXIMBANKA
SM SR pri OECD Paríž
ČEB
EGAP
MPO ČR

Príloha č. 1
Zloženie slovenskej delegácie
na 6. zasadnutí Medzirezortnej konzultačnej komisie
1.
2.
3.
4.

Vazil Hudák
Miriam Žiaková
Rudolf Ronec
Michal Vanko

5.
6.
7.

Peter Weiss
Ivo Hanuš
Patrícia Žáčiková

8.

Jozef Fajták

9.

Peter Jesenský

10.

Vladimír Tanistrák

11.

Patrik Líška

12.

Radovan Varga

13.

Petronela Struhárová

14.

Iveta Letková

15.

Radovan Urban Kocák

16.

Jozef Dutko

17.

Igor Lichnovský

18.

Milan Horváth

19.

Michal Demák

minister hospodárstva SR, vedúci delegácie
hovorkyňa ministra
sekretariát ministra
tajomník komisie, odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce,
Ministerstvo hospodárstva SR
veľvyslanec SR v ČR
obchodný radca Veľvyslanectvo SR v ČR
riaditeľka odboru európskych záležitostí a vnútorného trhu,
Ministerstvo hospodárstva SR
riaditeľ odboru priemyselného rozvoja a investícií,
Ministerstvo hospodárstva SR
riaditeľ odboru bilaterálnej obchodnej spolupráce,
Ministerstvo hospodárstva SR
odbor inovatívnej digitálnej ekonomiky,
Ministerstvo hospodárstva SR
odbor priemyselného rozvoja a investícií,
Ministerstvo hospodárstva SR
odbor zahraničnoobchodnej politiky,
Ministerstvo hospodárstva SR
odbor zahraničnoobchodnej politiky,
Ministerstvo hospodárstva SR
odbor európskych záležitostí a vnútorného trhu,
Ministerstvo hospodárstva SR
odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce,
Ministerstvo hospodárstva SR
riaditeľ odboru živnostenského podnikania,
Ministerstvo vnútra SR
generálny riaditeľ,
Eximbanka SR
zástupca generálneho riaditeľa,
Eximbanka SR
Eximbanka SR

Zloženie českej delegácie

na 6. zasadnutí Medzirezortnej konzultačnej komisie
1.

Jan Mládek

2.

Pavla Sluková

3.

Livia Klausová

4.

Renáta Oblezarová

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Roman Prorok
František Kotrba
Ladislav Ondřej
Elina Valerie Lunová
Jaroslava Kašparová
Hildegarda Horská
Lucie Vondráčková
Marino Radačič
Jan Havlík
Jan Poruba
Petr Kameník
Milada Hrabánková
Martin Šperl
Viera Rombaldová

19.

Josef Mudra

20.

Jiří Dorňák

21.

Marek Dlouhý

22.

Petr Križan

Minister priemyslu a obchodu ČR,
vedúci delegácie
námestníčka ministra,
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
veľvyslankyňa ČR v SR
vedúca oddelenia zahraničného protokolu,
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
mediálny poradca ministra,
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
vedúci tlačového oddelenia,
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
odbor sektorovej expertízy a priemyselnej politiky
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
odbor podpory MSP
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
odbor výskumu, vývoja a inovácií
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
obchodno-ekonomický úsek,
veľvyslanectvo ČR v SR
riaditeľka odboru obchodnej politiky a MEO,
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
odbor zahranične ekonomických politík II, oddelenie
Amerík,
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
riaditeľ odboru európskych záležitostí a vnútorného
trhu,
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
odbor európskych záležitostí a vnútorného trhu,
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
riaditeľ odboru živností,
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
vedúca oddelenia metodiky a vzdelávania, odbor
živností,
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
riaditeľ odboru podpory exportu,
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
vedúca oddelenia exportného a vonkajšieho
financovania,
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
oddelenie exportného a vonkajšieho financovania
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
vedúci oddelenia EÚ krajín, EZVO a západného
Balkánu,Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR
námestník GR, EGAP
riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov
a komunikácie, ČEB

Príloha č. 2
Program
6. zasadnutia Medzirezortnej konzultačnej komisie
medzi MH SR a MPO ČR
10:15 – 10:45

Príchod slovenskej delegácie, privítanie delegácií, zahájenie
6. zasadnutia MKK oboma ministrami
Miesto: protokol Veľtrhov Brno a.s., salónik č. 1

10:45

Zahájenie činnosti špecializovaných pracovných skupín
ŠPS pre priemysel
Miesto: protokol Veľtrhov Brno a.s., salónik č.6
ŠPS pre podnikateľské prostredie
Miesto: protokol Veľtrhov Brno a.s., salónik č.1
ŠPS pre zahraničnoobchodnú spoluprácu
podskupina pre vnútorný trh
Miesto: protokol Veľtrhov Brno a.s., salónik č. 2
ŠPS pre zahraničnoobchodnú spoluprácu
podskupina pre podporu exportu
Voľná plocha F, stánok č. 2 – EGAP

11:30-12:00

Coffee break
Miesto: salónky protokolu Veľtrhy Brno a.s.

13:15-13:30

Ukončenie činností ŠPS

13:30

Kokteil v rámci Slovenského národného dňa
Miesto: Rotunda pavilónu A – galéria

14:00

Príprava textu protokolu vrátane príloh, tajomníci delegácií
Miesto: protokol Veľtrhy Brno a.s.

*11:00

Zahájenie Slovenského národného dňa
galéria Rotundy pavilónu A
členovia pracovných skupín sa zahájenia nezúčastnia

Poznámka:

Príloha č. 3
Protokol
zo 6. zasadnutia Medzirezortnej konzultačnej komisie zriadenej v súlade s Dohodou o
spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom
priemyslu a obchodu Českej republiky
Dňa 15. septembra sa v Brne uskutočnilo zasadnutie Medzirezortnej konzultačnej
komisie (ďalej MKK) zriadenej v súlade s Dohodou o spolupráci medzi Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky,
podpísanej v Prahe dňa 16. apríla 2004.
Vedúcim slovenskej delegácie bol minister hospodárstva SR Vazil Hudák a vedúcim
českej delegácie minister priemyslu a obchodu ČR Jan Mládek. Zasadnutia sa zúčastnili
veľvyslanec ČR v SR Livia Klausová, veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss, pracovníčka
obchodno-ekonomického úseku ZÚ ČR v SR Hildegarda Horská a obchodný radca ZÚ SR
v ČR Ivo Hanuš.
Zloženie slovenskej a českej delegácie na 6. zasadnutí MKK je uvedené v prílohe
č. 1 tohto protokolu.
V úvode rokovania bol schválený program 6. zasadnutia MKK, ktorý je uvedený
v prílohe č. 2 tohto protokolu. Súčasne bolo dohodnuté, že rokovania budú prebiehať v rámci
pléna a 3 tematicky zameraných pracovných skupín.
1.

Spoločná časť rokovania pléna za účasti všetkých členov delegácií

Vedúci slovenskej delegácie, minister hospodárstva Slovenskej republiky Vazil Hudák
privítal českú delegáciu a všetkých prítomných. V úvode vyzdvihol vysokú úroveň slovenskočeskej hospodárskej spolupráce, intenzívne prebiehajúcej nielen na úrovni Medzirezortnej
konzultačnej komisie. Vzhľadom na aktuálne otázky, ktorým v súčasnosti obe krajiny čelia,
informoval o témach rokovaní špecializovaných pracovných skupín v troch oblastiach:
v oblasti priemyslu, podnikateľského prostredia a zahraničnoobchodnej spolupráce
a vnútorného trhu. Minister vo svojom vystúpení ďalej informoval o činnosti Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky, ako aj o prioritách ministerstva v nasledujúcom období.
Minister priemyslu a obchodu Českej republiky Jan Mládek vo svojom nadväzujúcom
vystúpení informoval o úspešnej spolupráci oboch ministerstiev v oblasti energetiky v rámci
viacerých konzultačných platforiem mimo MKK. Súhlasil so zameraním špecializovaných
pracovných skupín v rámci 6. MKK. Zdôraznil význam priemyslu pre hospodárstva oboch
krajín. Zvyšovanie konkurencieschopnosti českého priemyslu patrí medzi priority
Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky. Vyjadril presvedčenie, že vzájomná
spolupráca českých a slovenských subjektov, ktorá naviaže vhodným spôsobom na tradíciu
týchto vzťahov, môže upevniť ich pozície na tretích trhoch.
2.

Program vedúcich delegácií

V rámci svojho spoločného programu sa dňa 15. septembra 2015 obaja ministri
zúčastnili oficiálneho otvorenia podujatia s názvom „Slovenský národný deň“. Minister Vazil
Hudák slávnostne otvoril toto podujatie svojim úvodným prejavom. Prítomných privítal
taktiež minister Jan Mládek. Nasledoval program Slovenského národného dňa, ktorý

pozostával z prezentácie Ministerstva hospodárstva SR (sekcie inovácií a podnikateľského
prostredia, sekcie priemyslu a obchodu), prezentácie agentúr patriacich pod gesciu
Ministerstva hospodárstva SR (SARIO, SIEA, SBA) a odvetvových zväzov priemyslu (Zväz
automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR a Zväz elektrotechnického
priemyslu SR). Na záver podujatia sa uskutočnil kokteil pre pozvaných hostí.
3. Rokovanie špecializovaných pracovných skupín
Závery z rokovania špecializovaných pracovných skupín pre priemysel,
pre podnikateľské prostredie a pre zahraničnoobchodnú spolupráca tvoria prílohu č. 3 tohto
protokolu.
Originály protokolu boli vypracované v slovenskom a českom jazyku, pričom obe
jazykové verzie majú rovnocennú platnosť.

