
Obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou sa začala predbežne vykonávať 

(Zdroj: Európska komisia DG Trade - CETA) 

 

Dňa 21. septembra 2017 sa začalo predbežné vykonávanie Komplexnej hospodárskej  

a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA). Plnú a definitívnu platnosť však 

nadobudne až po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ. 

 

Čo dohoda prinesie? 
CETA ponúka európskym podnikom každej veľkosti nové možnosti vývozu do 

Kanady. Podnikom EÚ ročne ušetrí vyše 500 miliónov EUR, čo je celková suma, ktorú 

doteraz platili na clách pri vývoze tovaru do Kanady. Od 21. septembra 2017 sa vďaka 

dohode rušia clá na 98 % výrobkov (colných položiek), s ktorými sa obchoduje medzi EÚ  

a Kanadou. Spoločnosti z EÚ zároveň získajú najlepší prístup ku kanadským verejným 

zákazkám, aký bol doteraz ponúknutý spoločnostiam nachádzajúcim sa mimo Kanady – 

nielen na federálnej úrovni, ale aj na úrovni provincií, miest a obcí. 

Dohoda prinesie prospech najmä menším podnikom, ktoré si najmenej zo všetkých 

môžu pri vývoze do Kanady dovoliť výdavky v dôsledku byrokracie. Malé podniky ušetria 

čas a peniaze napríklad tým, že sa vyhnú zdvojeným požiadavkám na skúšanie produktov, 

zdĺhavým colným procedúram a vysokým právnym poplatkom.  

Dohoda CETA vytvára nové príležitosti pre európskych poľnohospodárov a výrobcov 

potravín, a to pri plnej ochrane citlivých odvetví EÚ. Európska únia vyvážene a  

v obmedzenom rozsahu otvorila svoj trh pre niektoré konkurenčné výrobky z Kanady  

a zároveň zaisťuje významným európskym vývozným produktom lepší prístup na kanadský 

trh. Ide napríklad o syry, víno, destiláty, ovocie a zeleninu a spracované výrobky. 

Dohoda ponúka spotrebiteľom väčší výber tovaru pri súčasnom rešpektovaní 

európskych noriem, keďže na trh EÚ sa dostanú len výrobky a služby, ktoré v plnej miere 

spĺňajú všetky právne predpisy EÚ. Dohoda CETA nezmení spôsob, akým EÚ reguluje 

bezpečnosť potravín vrátane geneticky modifikovaných výrobkov alebo zákazu hormonálne 

upravovaného hovädzieho mäsa. 

Dohoda poskytuje aj väčšiu právnu istotu v oblasti ekonomiky služieb, lepšiu mobilitu 

pre zamestnancov spoločností a rámec umožňujúci vzájomné uznávanie odborných 

kvalifikácií od architektov po žeriavnikov. 

Okrem toho si môžu členské štáty EÚ naďalej organizovať verejné služby tak, ako si 

želajú. Túto a ďalšie otázky bližšie vysvetľuje spoločná listina o výklade, ktorá je právne 

záväzná. Jasne a jednoznačne sa v nej vymedzuje, na čom sa Kanada a EÚ dohodli  

v početných článkoch dohody CETA. 

 

Postup a ďalšie kroky 
 

EÚ a Kanada podpísali dohodu CETA 30. októbra 2016, potom čo jej znenie schválili 

členské štáty v Rade EÚ. Európsky parlament udelil súhlas 15. februára 2017. Kanadská 

strana ratifikovala dohodu CETA 16. mája 2017 a následne prijala všetky potrebné 

vykonávacie predpisy. Tým boli splnené podmienky na začatie jej predbežného vykonávania 

od 21. septembra 2017. 

Dohodu CETA ako zmiešanú zmluvu musia ratifikovať aj všetky členské štáty EÚ  

v súlade s vlastnými vnútroštátnymi ústavnými požiadavkami. Keď dohoda CETA nadobudne 

plnú platnosť, doterajší mechanizmus urovnávania sporov medzi investorom a štátom, ktorý 

existuje v mnohých dvojstranných obchodných dohodách, sa nahradí novým a vylepšeným 

systémom investičného súdu.  

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/


 

Ďalšie informácie a informačné brožúrky Európskej komisie 
Prehľad dohody CETA  

Text dohody CETA: link na Úradný vestník EÚ: OJ L 11, 14. 1. 2017 

Strategický prínos dohody CETA  

Záruky dohody CETA – šesť spôsobov, ktorými sa chránia záujmy EÚ v dohode 

CETA - negociačný proces  

Štandardy a hodnoty v dohode CETA  

Príručka o CETA pre podniky 

CETA a Slovensko  

Dohoda CETA vo vašom meste – interaktívna mapa s informáciami o obchode s Kanadou na 

úrovni miestnych spoločenstiev v celej Európe 

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Kanadou  

 

Ako využiť preferenčné výhody z CETA? https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-

obchodny-tovar/REX  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-

cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/canada_en  

 

Ratifikácia členskými štátmi 

Predstavujeme šampiónov dohody CETA: Prečítajte si, prečo tieto malé podniky z EÚ 

využívajú dohodu CETA 

Ďalšie zdroje 
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