
  

 
 

 

 

 

POZVÁNKA 
 

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR 

A FILIPÍNSKÁ SMÍŠENÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRO ČR A SR 
vás zve k účasti na  

Pátek 29. března 2019 od 10:00 hodin (od 9:40 registrace) 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Politických vězňů 20, Praha 1 

 

 
Delegace Filipínské republiky vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu 
přijíždí na 1. zasedání smíšeného výboru pro ekonomickou spolupráci. Českým 
firmám se naskýtá možnost představit se zástupcům filipínské státní správy a 
filipínských firem a zjistit plány a informace o vývoji filipínského hospodářství. 
Zasedání české části povede náměstek ministryně průmyslu a obchodu ČR 
Vladimír Bärtl. 
Filipíny jsou nejstarší demokracií v regionu jihovýchodní Asie s nadějně se 
rozvíjející ekonomikou s prozápadní kulturou. V posledních 7 letech došlo k 
výraznému snížení zahraničního dluhu. Meziroční ekonomický růst přes 6 % HDP 
je jeden z největších na světě.  Ekonomický růst je tažen především silnou domácí 
spotřebou, rozvojem outsourcingu podnikových procesů, zvýšením výdajů na 
infrastrukturu a stabilním přílivem zahraničních plateb téměř 10 mil. Filipínců 
pracujících v zahraničí. Růst je podložen solidní makroekonomickou politikou, 
rostoucími vládními příjmy a tedy velmi nízkým rozpočtovým deficitem na úrovni 
0,9 %. Vzájemný obchod mezi ČR a Filipínami má rostoucí tendenci a přesahuje 11 
miliard korun. 

 

Rámcový program: 
10:00 zahájení zasedání 
 -  shrnutí hospodářské situace v obou zemích a bilaterálních 

obchodních vztahů a projednání další spolupráce 
 - vystoupení ředitele Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a 

dopravy ČR Lukáše Martina 
 - stručné představení českých firem, jejich nabídek a zájmů 
 - podpis protokolu oběma  náměstky ministrů 
 - podpis MoU mezi  Foreign Trade Service Corps a CzechInvest a 

CzechTrade 
12:00 B2B jednání  
13:00 předpokládáný konec jednání 
 

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

 
 
JEDNACÍ JAZYK: angličtina 
 

KONTAKTNÍ OSOBA   
Lukáš Martin, lmartin@spcr.cz, T: +420 225 279 401 
Břetislav Skácel, honorární generální konzul Filipínské republiky 
bret@creacz.com, T: +420 602 453 273  

1. zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou 
spolupráci mezi ČR a Filipínskou republikou 

s následnými B2B 
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