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Aktivity odboru Mezinárodní vztahyAktivity odboru Mezinárodní vztahy

1. Mezinárodní organizace a bilaterální vztahy mimo 
EU

2. Rozvojová spolupráce a mezinárodní finanční 2. Rozvojová spolupráce a mezinárodní finanční 
instituce

3. Centra pro zahraniční pomoc CZP 1 a CZP 2 a 
Centrální finanční a kontraktační jednotka CFCU



1. MO a bilaterální vztahy mimo EU1. MO a bilaterální vztahy mimo EU
1. Koordinace bilaterálních finančních vztahů se zeměmi mimo EU:

� smlouvy o podpoře a ochraně investic(stop stav pro sjednávání až do přijetí nařízení EU, přijetí 

nařízení se očekává během letošního roku, nařízení zavede povinnost žádat EK o zmocnění jednat 5 
měsíců předem, EK pak bude mít 90 dní na posouzení žádosti a rozhodnutí o vydání povolení)

� 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



2. Rozvojová spolupráce a mezinárodní 2. Rozvojová spolupráce a mezinárodní 
finanční institucefinanční instituce

1. 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� k tématům z oblasti veřejných financí

Náklady jsou hrazeny z rozpočtu technické asistence.

2. IFIs, Světová banka, EBRD, externí mandát EIB

Kontaktní osoba - vedoucí oddělení : 

Ing. Zdeněk Pagáč

Tel. +420 257 043 009

Email: zdenek.pagac@mfcr.cz



3. Centra pro zahraniční pomoc CZP 1 a CZP 3. Centra pro zahraniční pomoc CZP 1 a CZP 
a CFCUa CFCU
1. Národní kontaktní místo pro programování, implementaci, monitoring a evaluaci 

Finančních mechanismů EHP/Norska 

2. Národní koordinační jednotka pro implementaci a monitoring Programu švýcarsko-
české spolupráce

3. Ověřuje finanční stránku grantových programů, vytváří postupy pro zadávání 3. Ověřuje finanční stránku grantových programů, vytváří postupy pro zadávání 
veřejných zakázek, připravuje právní akty , týkající se implementace mezinárodních 
programů, zejména u FM EHP/Norsko a švýcarsko-českého programu 

4. Národní kontaktní bod pro aktivity TAIEX

5. Zodpovídá za řízení a implementaci Fondu solidarity EU vČR (povodně 2010)

6. Národní kontaktní osoba pro Twinning (EU) – koordinace, administrace, rozesílání 
nabídek, konzultace apod. 

Kontaktní osoby - vedoucí oddělení : 
CZP 1 CZP 2 CFCU
Ing. Martina Bečvářová Ing. Martin Boruta Mgr. Tereza Vavrečková
Tel. +420 257 044 572 Tel. +420 257 044 591 Tel.: 420 257 044 555
martina.becvarova@mfcr.cz martin.boruta@mfcr.cz tereza.vavreckova@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.Děkuji za pozornost.

Ing. Eva Anderová

Tel: 257 04 2300

Email: Eva.Anderova@mfcr.cz


