AKTIVITY MINISTERSTVA
FINANCÍ VE VNĚJŠÍCH
VZTAZÍCH
Ing. Tomáš Zídek
náměstek ministra financí pro
mezinárodní vztahy a finanční politiku

Sekce Mezinárodní vztahy
1. odbor Mezinárodněprávní a záležitosti EU
Kontaktní osoba – ředitelka odboru
Ing. Hana Heidlerová
Tel. +420 257 042 189
Email: hana.heidlerova@mfcr.cz

2. odbor Mezinárodní vztahy
Kontaktní osoba – ředitelka odboru
Ing. Eva Anderová
Tel. +420 257 042 300
Email: eva.anderova@mfcr.cz

1. Koordinace agendy EU a
mezinárodněprávní
1. Koordinace agendy EU
 příprava zasedání ministrů financí ECOFIN
 Koordinace stanovisek na Výbor pro EU, COREPER, bilaterální vztahy se zeměmi EU
2. Hospodářská a finanční politika EU
 příprava stanovisek na EFC, ECOFIN
3.

Mezinárodněprávní

 Řízení pro porušení smluv EU
 Předběžné otázky položené soudnímu dvoru EU

2. Bilaterální vztahy mimo EU a MO
1. Koordinace bilaterálních finančních vztahů se zeměmi mimo EU:
 smlouvy o podpoře a ochraně investic (nařízení EP a Rady vstoupilo v platnost v lednu 2013, dle
vyjádření EK nemusíme notifikovat jednání započatá před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, všechna nová
jednání musíme notifikovat u EK)

 dohody o zamezení dvojímu zdanění
 zahraniční pohledávky,
 celní problematika,
 podpora exportu (ČEB, EGAP),
 zastupování MF v mezivládních a smíšených komisích
2. Agenda MMF, OECD
Kontaktní osoba – zástupkyně ředitelky odboru a vedoucí oddělení :
Ing. Zuzana Kudelová
Tel. +420 257 042 605
Email: zuzana.kudelova@mfcr.cz

3. Rozvojová spolupráce a mezinárodní
finanční instituce
1.

2.

Projekt technické asistence - vzdělávání a konzultace s vybranými
rozvojovými a tranzitivními zeměmi

v oblasti ekonomické transformace a implementace acquis EU

k tématům z oblasti veřejných financí
Náklady jsou hrazeny z rozpočtu technické asistence.
Světová banka, EBRD, externí mandát EIB
Kontaktní osoba - vedoucí oddělení :
Ing. Zdeněk Pagáč
Tel. +420 257 043 009
Email: zdenek.pagac@mfcr.cz

4. Centrum pro zahraniční pomoc
1. Národní kontaktní místo pro implementaci, monitoring a evaluaci Finančních
mechanismů EHP/Norska
2. Národní koordinační jednotka pro implementaci a monitoring Programu švýcarskočeské spolupráce
3. Národní kontaktní bod pro aktivity TAIEX
4. Zodpovídá za řízení a implementaci Fondu solidarity EU v ČR (povodně)
5. Národní kontaktní osoba pro Twinning (EU) – koordinace, administrace, rozesílání
nabídek, konzultace apod.
Kontaktní osoba - vedoucí oddělení :
Ing. Martina Bečvářová
Tel. +420 257 044 572
Email: martina.becvarova@mfcr.cz

Ing. Martin Boruta
Tel. +420 257 044 591
Email: martin.boruta@mfcr.cz

Spolupráce s obchodními úseky ZÚ
 Zejména informování o aktuálním dění v ekonomické a finanční oblasti
 Prosazování českých zájmů v otázkách smluvní základny a zahraničních
pohledávek
 Pomoc při koordinaci bilaterálních návštěv v rámci technické asistence
 Indikace zájmu o spolupráci ze strany ekonomických resortů
 Informování o případných návštěvách zahraničních představitelů z
ekonomické oblasti v ČR (v souvislosti s možnou spoluprací MF na
podkladech)

Děkuji za pozornost.
Ing. Tomáš Zídek
Tel: 257 04 3292
Email: Tomas.Zidek@mfcr.cz

