
 

POZVÁNKA 
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 

Vás z pověření 

KANCELÁŘE PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 
srdečně zve k účasti 

NA PODNIKATELSKÉ  MISI  

DOPROVÁZEJÍCÍ PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY MILOŠE ZEMANA   

BĚHEM  JEHO NÁVŠTĚVY ČÍNSKÉ LIDOVÉ  REPUBLIKY 

11. – 18. KVĚTNA 2017 

Oficiální návštěva prezidenta republiky, pana Miloše Zemana, bude v oblasti ekonomické spolupráce zaměřena na 
podporu ekonomické diplomacie v perspektivních sektorech pro vzájemnou spolupráci.  

Za perspektivní považujeme zejména následující obory, případně s nimi související služby: 

 Automobilový průmysl 

 Civilní letecký průmysl 

 Důlní, těžební a ropný průmysl 

 Energetický průmysl  

 Environmentální technologie a s tím související služby 

 Nábytkářský průmysl  

 Sklářský a keramický průmysl 

 Strojírenství (např. obráběcí stroje) 

 Zdravotnická technika, farmaceutický průmysl 

 Zemědělství, vinařství a potravinářský průmysl 

 Železniční a kolejová doprava 

 Služby - cestovní ruch, logistika, … 
 

RÁMCOVÝ PROGRAM: 
 

11. 5.   Odlet z Prahy do Pekingu (ve večerních hodinách – bude upřesněno) 

12. – 15.5. Program v Pekingu (včetně účasti na Belt and Road Forum) 

15. – 16.5. Program v Nanjingu 

16. -17.5. Program v Šanghaji 

18.5.  Přílet do Prahy (čas bude upřesněn) 

V rámci programu proběhnou podnikatelské semináře s čínskými partnery. Na jeho přípravě intenzivně 
spolupracujeme s Velvyslanectvím ČR v Pekingu, Generálním konzulátem v Šanghaji, kancelářemi CzechTrade v Číně a 
s našimi čínskými partnery. Program bude nyní postupně upřesňován a přihlášené účastníky budeme průběžně 
informovat. 

Odhadované náklady na účast činí 75.000 Kč na osobu a zahrnují: kvalitní ubytování v jednolůžkových pokojích, místní 
přepravu autobusem, účast na fóru a společných akcích, zápis v prezentačním katalogu účastníků a náklady spojené 
s přípravou cesty a službami pracovníka Svazu průmyslu a dopravy ČR během cesty. Před cestou obdržíte zálohovou 
fakturu na účastnický poplatek. Vyúčtování bude provedeno po návratu daňovým dokladem, po závěrečné kalkulaci 
všech nákladů spojených s cestou. Nepředpokládáme však cenu vyšší, než je uvedená zálohová platba. 
Dopravu do ČLR poskytuje bezplatně Kancelář prezidenta vládním speciálem, let tedy není účastníkům účtován vůbec.  

Pro přihlášení na misi je potřeba: 

 Zaslat podepsanou a naskenovanou přihlášku na adresu pserakova@spcr.cz  



 

 Vyplnit on-line registrační formulář s profilem firmy pod tímto odkazem:  
http://registrace.spcr.cz/mise?eventId=466&controller=event&task=individualRegister  

 Vzhledem k nutnosti zařídit registraci pro všechny účastníky na Belt and Road Forum prosíme o elektronické 
zaslání kvalitní fotografie účastníka v pasovém/vízovém formátu spolu s přihláškou. Bude zároveň sloužit i 
k tisku do katalogu podnikatelské mise. 

 Vzhledem k omezenému času na přípravu mise a nutnosti zařízení víz pro všechny účastníky prosíme o Vaši 
registraci co nejdříve, nejpozději však do 18. dubna 2017. 

 

Poznámka: Elektronický formulář, prosíme, vyplňte pečlivě, slouží jako zdrojový materiál pro vyhledání partnerů v Číně a jako profil 
firmy, který bude použit i do katalogu firem. Katalog obdržíte na začátku programu mise (cca 3 ks). Vzhledem k očekávanému 
velkému zájmu o účast doporučujeme rychlou reakci.  

Kontaktní osoba pro zajištění mise:  Ing. Petra Šeráková, tel.: +420 225 279 404, ev. +420 731 411 179, e-mail: 
pserakova@spcr.cz.  

http://registrace.spcr.cz/mise?eventId=466&controller=event&task=individualRegister
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