
 

POZVÁNKA 
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 

ve spolupráci s 
ČÍNSKOU MEZINÁRODNÍ ASOCIACÍ PRO EKONOMICKOU 

SPOLUPRÁCI (CIECA) 
vás zve na  

1. června 2018 od 10:00 – 15:00 (9:30 – 10:00 registrace) 
Interhotel Olympik, sál Athena a Afrodita 

Sokolovská 138, Praha 9 

          

           

 

Tchajwanská delegace přijíždí do ČR v pořadí již na 16. zasedání Česko – tchajwanské 
podnikatelské rady s cílem najít v ČR obchodní partnery. Tématem letošního zasedání 
je smart machinery, jedna z priorit tchajwanské vlády. Vývoj inteligentních strojů a 
automatizovaných výrobních zařízení jsou klíčové pro posílení vývoje odvětví průmyslu 
4.0. Zvláště pak v oblasti automobilového a leteckého průmyslu, ale i v dalších 
odvětvích. V českém automobilovém průmyslu se masivně investuje do výzkumu a 
vývoje, což je pro budoucí konkurenceschopnost jakéhokoliv podniku naprosto 
zásadní. Zasedání se bude věnovat také smart cities, procesu využití digitálních, 
informačních a komunikačních technologií pro zvýšení kvality života ve městech. Pro 
české firmy bude akce příležitostí seznámit se s aktuálním vývojem bilaterálních 
vztahů obou zemí a možnostmi spolupráce.  

 

PROGRAM 
 
09:30 Registrace, welcome coffee/tea  
10:00 zahájení moderátorem Lukášem Martinem, ředitelem Sekce 

mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR 
10:05 úvodní slovo Stanislava Kázeckého, viceprezidenta prezidenta Svazu 

průmyslu a dopravy ČR  
10:10 vystoupení  Jui-Hsiung Yen/a,  předsedy Taiwan Machine Tools & 

Accessory Builders’ Association, vedoucího tchajwanské delegace 
10:15 proslov náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Bärtla 
10:20 proslov J.E. Chung-I Wanga, ředitele Tchajwanské hospodářské a 

kulturní kanceláře v Praze 
10:25 prezentace prof. Vladimíra Maříka,  ředitele Českého institutu 

informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT na téma smart machinery – 
digitální řízení výroby  

10:35 prezentace Dr. Jui-Hung Chiena, sekčního ředitele Smart Machinery 
Promotion Office Ministerstva hospodářství Tchaj-wanu 

 10:45 prezentace Josefa Truhláře, obchodního ředitele společnosti Pelmi  
 společnosti z sektoru logistiky 
10:55 prezentace Dr. Chang-Ren Chen/a, generalního tajemníka Taiwan 

Green Technology Industry Alliance (TGTIA) a profesora Kun Shan 
University na téma: Taiwan Energy Transition, the Challenges and 
Opportunities 

11:05 Q&A  
11:20 podpis společného prohlášení mezi SP ČR a CIECA 
11:30 B2B jednání  a buffet lunch 
 

PŘIHLÁŠENÍ 
Vyplněním registračního formuláře na linku: http://registrace.spcr.cz/ 

JEDNACÍ JAZYK: angličtina 

KONTAKTNÍ OSOBA  Sabina Tančevová, stancevova@spcr.cz, T: +420 225 279 402 

 

16. zasedání Česko-tchajwanské 
podnikatelské rady a B2B      

 


