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Regionální kontext – Kanada 



Proč Kanada? 
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• liberální ekonomika 
• otevřenost a kulturní blízkost, vstřícnost k cizincům   
• politická stabilita a otevřené podnikatelské prostředí  
• blízkost trhu Spojených států  

 
 
 
  
• vzdálenost – do Kanady i v Kanadě  
• omezená velikost trhu (10. největší ekonomika) 
• nízká ochota Kanaďanů riskovat  
• budování vztahů může trvat dlouho   

 

• CETA – veřejné zakázky 
• USMCA, CPTPP – nejrozsáhlejší síť dohod o volném obchodu  
• stavebnictví a infrastruktura 
• technologický boom – AI, gaming, cleantech  

• dopad pandemie COVID-19 
• vysoká závislost na americkém trhu  
• závislost především západní Kanady na cenách surovin  

Hrozby (–) 

Silné stránky (+) 

Slabé stránky (–) 

Příležitosti (+) 

Proč Kanada? SWOT analýza  
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Politicko-ekonomické trendy 
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Politicko-ekonomické trendy – Kanada  

Země G7, mezi TOP 10 největšími ekonomikami na světě  
Klasické problémy vyspělé země – nižší míra růstu, stárnoucí populace   
Velmi otevřená migrantům  
Menšinová vláda liberálů (závislost na opozici) 
Pnutí mezi vlivným energetickým sektorem a ochránci živ. prostředí 

 

Velmi silný bankovní sektor – pomohl během krize 2008 – 2009 

Těsná hospodářská vazba na USA, se všemi důsledky  

Velmi závislá na mezinárodním obchodě a exportu – domácí trh je příliš malý 

Výrazná role exportu surovin a potravin (USA, Čína) 

 

Historická, politická i hospodářská vazba na evropské země (znalost největších) 

ČR export je často nepřímý (více než 50%)  

Export Kanady do ČR roste rychleji  

 



Obchodní příležitosti 
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prozatímně prováděná obchodní dohoda od 2017 
 
spravedlivý a rovný přístup na trh 
 
většina dovozních cel odstraněna –   cca 99% (podmínkou je 
registrace v systému REX)  
 
větší přístup k veřejným zakázkám (provinční 2x větší než 
federální) 
 
podpora investic a vývozu malých firem 
 
Kanada bránou do USA, Mexika i Asie (USMCA, CPTTP) 
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CETA a její příležitosti 
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Potřeba diverzifikace obchodu a upevňování institucionálních 
vazeb s Evropou  

Snaha o šíření povědomí o výhodách CETA 
CA si uvědomuje význam Evropy a snaží se upevňovat institucionální 
vazby s Evropou 
organizace akcí pro SMEs s cílem propojovat firemní a vládní sféry a 
hledání možností spolupráce  
Kanadě se zatím nedaří CETA efektivně využít – na rozdíl od EU, pro 
kanadské firmy je stále pohodlnější obchodovat s USA 
např. v zemědělství profituje více EU díky necelním překážkám 

 
 
Vybrané výhody 

Přístup k veřejným zakázkám 
Zjednodušení pohybu pracovních sil  
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CETA a její příležitosti II 
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Mapa globálních oborových příležitostí 

Letecký průmysl  
 
Železniční a kolejová doprava 
 
Zemědělský a potravinářský 
průmysl  
 
Důlní a těžební průmysl 
 
IT a nové technologie  
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Železniční a kolejová doprava  

 
 
 

Základní přehled  
Veřejné zakázky  
Sektor je výrazně podfinancovaný  
Jedno z mála řešení přetížené dopravy ve velkých městech  
Snaha zvýšit zdroje – federální, provinční, městské  
Otevřené soutěže formou veřejných zakázek  
Transparentní prostředí – dosažitelné pro evropské společnosti  

 
Jak se zapojit?  

Velká konsorcia 
Klíčová role místního zástupce/znalost prostředí  
Možnost subdodavatele 
Většinou dlouhodobé plány  

 

Příležitosti pro české společnosti  
Toronto – nové tratě, obnova starých  
Calgary Green Line LRT 
Další příležitosti: Ottawa, Vancouver, Montreal  
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Základní přehled  
Strategické odvětví (25 mld. CAD) 
Vysoké investice do oblasti inovací a R&D (1,7 mld. CAD ročně) 
Transparentní prostředí – dosažitelné pro evropské společnosti  
Existence až 700 leteckých firem  
Montréal (Quebéc), Ontario 
 

 

Příležitosti  
V celém sektoru příležitosti dodávek leteckých komponentů a výrobní 
spolupráce s kanadskými firmami 
Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje  
Sektor lehkých sportovních letadel  
Možnost spolupráce v oblasti vesmírných technologií 
Perspektiva v oblasti využití dronů  
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Letecký průmysl 
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Health of Canada – předběžné opatření umožňuje rychlejší 
schválení dovozu a přístup ke zdravotnickému zařízení  
 
 
Jaké CZ technologie – 3D tisk obličejové štíty (již v CA 
rozšířeno), ventilátory (dle vývoje situace), systém chytré 
karantény, nano-technologie, desinfekce, aj. 
 
 
Digital Technology Supercluster – koordinace registrací nových 
technologií  

https://www.digitalsupercluster.ca/new-covid-19-program/ 
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COVID-19 – příležitosti pro české technologie 

https://www.digitalsupercluster.ca/new-covid-19-program/
https://www.digitalsupercluster.ca/new-covid-19-program/
https://www.digitalsupercluster.ca/new-covid-19-program/
https://www.digitalsupercluster.ca/new-covid-19-program/
https://www.digitalsupercluster.ca/new-covid-19-program/
https://www.digitalsupercluster.ca/new-covid-19-program/
https://www.digitalsupercluster.ca/new-covid-19-program/
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TA ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací (DELTA 2) 
 

Podpora mezin. spolupráce v aplikovaném výzkumu CZ podniků a výzkumných 
organizací se zahraničními organizacemi 

příprava 2. veřejné soutěže - vyhlášení se plánuje na 13. května 2020 

spolupracující kanadské organizace (GCCIR v Albertě a CRIAQ v Québecu) 

Québec – aerospace, Alberta – cross-sector  

 
 
EUREKA – projekty aplikovaného výzkumu, aktuálně 
v oblasti pokročilých materiálů 
 

Kanada přidruženou zemí 

Plán vyhlášení výzvy v červnu 2020 

Participující CZ organizací – MŠMT ČR 

Tematické oblasti (polovodiče, sekundární baterie, uhlíkové technologie, 
chemie, strojírenství, robotika) 

 

 
 

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V KANADĚ 29. DUBNA 2020 

Možnosti spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje   
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Masivní veřejná podpora – boj proti více krizím  
 

Perspektivní sektory:  
 

A) veřejné zakázky a veřejná služba 
Zdravotnictví 
Infrastruktura 
Stavebnictví 
 
 

B) technologie:  
Digitální technologie (včetně zdravotnictví) a e-commerce 
Průmysl 4.0 
Cleantech a green energy 
Technologie snižující náklady na logistiku a vzdálenou obsluhu 
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Post-COVID Kanada  



Akce Velvyslanectví a 
Generálního konzulátu  
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EU – Canada Cleantech Workshop  

 
 
 
Plány:   
 

SIAL – potravinářský veletrh v Montrealu (29. 9. - 1. 10.) 
 
Aerospace Innovation Forum (14. - 15. 12.) 
 
International Tourism and Travel Show (6. - 8. 11.)  
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Projekty ekonomické diplomacie a akce – Velvyslanectví Ottawa 
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PDAC – největší těžařský veletrh  
 
Collision Home – největší startupová akce (červen 2020)  
 
 

 
Plány:  

 
Autonomní vozidla (podzim 2020) 
 
Cirkulární ekonomika (září 2020) 

 
Pivní suroviny a technologie (podzim 2020)  
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Projekty ekonomické diplomacie a akce – Generální konzulát 
Toronto  

https://collisionconf.com/


Obchodní kultura a doporučení 
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Kanada - obchodní kultura 

Očekávání 
rychlé 
reakce 

Jasné 
informace 

Zájem 
není lehké 

získat 

Vyspělé 
obchodní 
prostředí  

Význam 
místního 
kontaktu 
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Doporučení – Kanada  

Co lze od vstupu na kanadský trh očekávat? Jak propagovat a 
prodat produkt?  
 

Některá úskalí typu: 
Nejde o jeden „kanadský“ trh 

Nízká znalost a vnímání České republiky  

Dvojjazyčnost  

 

 

Výhody typu: 
Angličtina – obchodní jednání, zákony, marketing 

Vzdělaná pracovní síla  

Neformální a přátelské jednání  

Transparentní business s velmi nízkou mírou korupce  
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Kontaktní místa 
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Velvyslanectví ČR - Ottawa 
 
Email: jan_kubacka@mzv.cz  
https://www.mzv.cz/ottawa/cz/obchod_a_ekonomika 
 

Generální konzulát v Torontu a CzechInvest Toronto  
 
Email: david_muller@mzv.cz; canada@czechinvest.org  
https://www.mzv.cz/toronto/cz/obchod_a_ekonomika 
 

CzechTrade Calgary 
 
Email: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz  
https://www.czechtradeoffices.com/en/ca  
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Kontakty v Kanadě 

mailto:jan_kubacka@mzv.cz
mailto:jan_kubacka@mzv.cz
https://www.mzv.cz/ottawa/cz/obchod_a_ekonomika
mailto:david_muller@mzv.cz
mailto:david_muller@mzv.cz
mailto:canada@czechinvest.org
https://www.mzv.cz/toronto/cz/obchod_a_ekonomika
mailto:jaroslav.jelinek@czechtrade.cz
mailto:jaroslav.jelinek@czechtrade.cz
https://www.czechtradeoffices.com/en/ca


Ministerstvo zahraničních věcí 

České republiky 

Velvyslanectví ČR v Ottawě 

Generální konzulát ČR v Torontu 

Děkujeme Vám za pozornost 

Jan Kubačka 
David Müller  


