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Vážená paní, vážený pane, 
 

dovoluji si Vám zaslat pozvánku a závaznou přihlášku k účasti v podnikatelské delegaci, 
kterou povede prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a která bude doprovázet 
ministra zahraničních věcí České republiky Tomáše Petříčka při návštěvě Keňské republiky a 
Etiopské federativní demokratické republiky, a to 

 
ve dnech 11. až 14. listopadu 2019. 

 
Podle předběžného rámcového programu navštíví delegace Nairobi a Addis Abebu. Svaz 

průmyslu a dopravy ČR zorganizuje ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Nairobi a v Addis Abeba a 
s místními partnerskými organizacemi podnikatelská fóra a B2B jednání, kde budou mít české 
firmy příležitost prezentovat své výrobky a technologie zainteresovaným keňským a etiopským 
partnerům a další program. 
 
Rámcový program:  
11. 11. odlet z Prahy do Nairobi, přílet do Nairobi  
12.11. podnikatelské fórum a B2B jednání v Nairobi a další jednání, společenský podnik za přítomnosti 

ministra a místních partnerů 
13. 11. v 9:00 h odlet z Nairobi do Addis Abeby, podnikatelské fórum a B2B v Addis Abeba, společenský 

podnik  
14. 11. ve 14:00 h odlet z Addis Abeby do Prahy, večer přílet do Prahy  

 
Účast v delegaci doporučujeme zejména firmám ze sektoru vodohospodářského a odpadního, 
zemědělského, zdravotnického a stavebního průmyslu, obranného a bezpečnostního průmyslu, 
případně z dalších oborů podle zájmu firem. 
  
Průmysl v Keni zaostává za dynamicky rozvíjejícím se sektorem služeb. Sektor služeb s téměř 60procentním 
podílem na HDP tak tvoří nejprogresivnější odvětví keňské ekonomiky a 72 procent ekonomického růstu má 
základ právě ve službách. Těžba nerostných surovin společně s investicemi do infrastruktury by však měly 
průmyslovou výrobu rozhýbat. 
Obchodní vztahy ČR s Etiopií mají dlouholetou tradici a české zboží má na etiopském trhu dobré jméno. 
Současná obchodně-ekonomická spolupráce však nedosahuje svého potenciálu. Řada výrobků z ČR je do 
Etiopie dodávána přes třetí země (Německo, SAE). ČR má s Etiopií uzavřenu Dohodu o zamezení dvojímu 
zdanění (2007). MF ČR vyjednává s Ethiopian Investment Commission text Dohody o ochraně a podpoře 
investic. Etiopie je od roku 2010 prioritní zemí ZRS ČR s programem spolupráce a na základě rozhodnutí 
vláfdy ČR z června 2016 jí bude až do roku 2023. V roce 2018 bylo alokováno na projekty v Etiopii  84 
milionu Kč. Kromě tradičních bilaterálních a trilaterálních projektů, jsou v Etiopii realizovány projekty 
v rámci programu Aid for Trade. 



Uzávěrka závazných přihlášek je v pondělí 14. října 2019. 
 

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 42 500,- Kč pro členské firmy a 45 000,- 
Kč pro nečlenské firmy. Cena zahrnuje ubytování v hotelích, místní transfery, společenské akce a 
občerstvení, pronájem prostor a audio/video techniky během podnikatelských fór, vízový 

poplatek, zápis do oficiálního katalogu mise a jeho výrobu a náklady spojené s přípravou cesty a 
službami pracovníka SP ČR během cesty (přeprava vládním speciálem je zdarma). 

 
Závaznou podepsanou a naskenovanou přihlášku prosíme zaslat e-mailem na adresu: 

ihavirova@spcr.cz. Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář, který 
naleznete na této adrese: 
https://registrace.spcr.cz/?eventId=758&controller=event&task=individualRegister  

 
Bez vyplnění elektronického formuláře nemůžeme Vaši přihlášku zpracovat. Výběr místních firem 

pro B2B bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o Vaší firmě v tomto formuláři.  
Prosíme proto o co nejširší upřesnění Vašich zájmů. Při vyplňování profilu mějte prosím na paměti, že slouží 
také jako podklad pro výrobu prezentačního tištěného katalogu mise, jehož cílem je co nejlépe druhou 
stranu seznámit s profily a kontaktními údaji zúčastněných firem. Výrobu katalogu zajišťuje externí 
dodavatel COPY GENERAL, který Vás během přípravy bude kontaktovat s prosbou o dodání loga Vaší 
společnosti v tiskové kvalitě (300DPI nebo vektorový formát) a fotografie účastníka mise (o velikosti 
32x35mm – Š min. 380 px a V min. 430 px) a s návrhem stránky k autorizaci. Snahou je vytvořit velmi 
profesionální a přehledný tištěný materiál s informacemi o všech účastnících. 

 
Prosíme také o vyplnění jednoho vzorového snímku v Powerpointu. Bude sloužit pro prezentaci 

delegace na podnikatelských fórech.  

 
Dále vzhledem k nutnosti žádat o vízum do Etiopie a vzhledem k tomu, že Velvyslanectví 

Etiopie s diplomatickou působností pro Českou republiku sídlí v Berlíně, je třeba do uzávěrky 
přihlášek také doručit Váš pas a vyplněný formulář a fotografii do sídla Svazu průmyslu a dopravy 
ČR (Freyova 11, Praha 9).  

 
Po obdržení Vaší závazné přihlášky a provedení elektronické registrace Vám zašleme další pokyny a 

zálohovou fakturu na účastnický poplatek.  Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat 
elektronickou poštou. Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje manažerka Sekce mezinárodních vztahů 
Ing. Irena Tauerová-Havířová. Bližší informace Vám poskytneme na tel. 225 279 403. 

 
Na závěr upozorňujeme, že je potřeba mít očkování proti žluté zimnici, které musí mít 

každý uvedené v mezinárodním očkovacím průkazu.  Očkovací průkaz se musí předložit při příletu 
do obou afrických zemí. Nejpozději je možné se očkovat 14 před cestou. 

 
Věřím, že využijete možnosti osobně se zúčastnit jednání o rozvoji obchodní a hospodářské 

spolupráce mezi Českou republikou a oběma africkými státy a získat nové obchodní partnery při 
plánovaných jednáních. 

 
S pozdravem 
 

Lukáš Martin, M.A. 
                                                                       ředitel Sekce mezinárodních vztahů 

https://registrace.spcr.cz/?eventId=758&controller=event&task=individualRegister

