
QUO VADIS 
AECG ET PTCI – ACCORDS CLÉS SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES COMMERCIAUX 
ENTRE L’UE, LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS / CETA A TTIP – KLÍČOVÉ DOHODY 
O ZJEDNODUŠENÍ OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE EU S KANADOU A SPOJENÝMI STÁTY

• Alexander ŠAFAŘÍK-PŠTROSZ,  
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.

• Klaus HOUBEN, Export Development Canada
• Peter PALEČKA, Komerční banka

DATE / DATUM: JEUDI / ČTVRTEK 1. 10. 2015, 15H00 – 17H00
LIEU / MÍSTO: KOMERČNÍ BANKA, SALLE N°107 / SÁL Č. 107,  
NA PŘÍKOPĚ 33, PRAHA 1
 
Le débat sera tenu uniquement en anglais.  
/ Debata bude probíhat v angličtině bez překladu. 

Prix / Cena: 
300 CZK pour les membres de la CCFT / členové FČOK
500 CZK pour les non-membres / nečlenové

RSVP avant le 25 septembre 2015.  
/ Prosíme o potvrzení účasti do 25. září 2015.
Petra HUJEROVÁ, hujerova@ccft-fcok.cz, 224 833 090

AECG (Accord économique et commercial global) est un accord entre le 
Canada et l’UE réglementant les conditions du libre-échange et le respect 
des droits d’auteur. Le document apportera l’élimination réciproque de 
la quasi-totalité des droits de douane et des barrières douanières. La 
situation des fournisseurs de l’UE au Canada sera plus favorable que 
celle de leurs concurrents des États-Unis ou du Mexique. Les entreprises 
tchèques pourront participer aux appels d’offres canadiens.
PTCI (Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement) 
est un accord de libre-échange entre l’UE et les Etats-Unis qui vise à 
libéraliser totalement les échanges et les investissements. L’accord 
aurais un impact positif sur l’économie mondiale et aidera à créer des 
centaines de milliers voire des millions d’emplois dans l’UE. 
–
CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) je dohodou 
mezi Kanadou a EU upravující podmínky volného obchodu a dodržování 
autorských práv. Smlouva přinese téměř úplné vzájemné odstranění cel 
a celních překážek. Dodavatelé z EU tak budou mít v Kanadě výhodnější 
postavení než jejich konkurenti z USA či Mexika. České firmy se např. 
budou moci ucházet o kanadské veřejné zakázky.
TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) je smlouva o 
volném obchodu mezi EU a USA, která si klade za cíl plně liberalizovat 
vzájemný obchod a investice. Uzavření dohody může mít pozitivní dopad 
na celosvětovou ekonomiku a pomůže vytvořit stovky tisíc až miliony 
pracovních míst v EU. 


