POZVÁNKA
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
Vás z pověření
MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
srdečně zve k účasti
NA PODNIKATELSKÉ MISI DOPROVÁZEJÍCÍ
NÁMĚSTKA MINISTRA ZA HRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
MARTINA TLAPU
BĚHEM JEHO PRACOVNÍ NÁVŠTĚVY NOVÉHO ZÉLANDU A AUSTRÁLIE
11. – 20. října 2019
Pracovní návštěva náměstka ministra zahraničních věcí bude v oblasti ekonomické spolupráce
zaměřena na podporu ekonomické diplomacie v perspektivních sektorech pro vzájemnou
spolupráci.
Program mise bude zaměřen především na následující obory a případně s nimi související služby:






ICT (smart řešení) - IT a komunikační služby zaměřující se na optimalizaci a efektivní využívání
stávajících a nových zdrojů, snižování spotřeby energií, technologie „smart cities“, atd.,
strojírenství,
výroba zdravotnických potřeb a léků a doplňků stravy,
výzkum, vývoj a inovace, vč. umělé inteligence,
s ohledem na místní administrativou akcentované a podporované obory považujeme za
perspektivní i obranný průmysl, odpadní průmysl, obnovitelné zdroje, zemědělské a
potravinářské stroje, vodohospodářství a letecký průmysl.

Mise by měla nabídnout i prostor pro investice do Austrálie a na Nový Zéland.
PŘEDBĚŽNÝ RÁMCOVÝ PROGRAM:
11.10
13.-14. 10

15.-16. 10

17.-19. 10.

Odlet ve večerních hodinách z Prahy do Aucklandu (doporučujeme let EK 138
v 21.35 z Prahy a následovný přestup na let EK 448 v Dubaji)
Program v Aucklandu, Nový Zéland (úvodní večeře podnikatelské delegace, brífink
k právnímu a podnikatelskému prostředí NZ, podnikatelské fórum a B2B a B2G, další
program – bude upřesněno)
Program v Melbourne, Austrálie (seminář organizovaný Invest Victoria a B2G
jednání, návštěva významné společnosti a střediska inovací, další program – bude
upřesněno)
Program v Sydney, Austrálie (brífink k právnímu a podnikatelskému prostředí
Austrálie, podnikatelské fórum a B2B a B2G, pracovní jednání s European Australian
Business Council, seminář organizovaný Department of Industry, návštěva významné

společnosti a střediska inovací, závěrečný oběd podnikatelské delegace spojený
s prohlídkou přístavu, další program – bude upřesněno)
19. 10

Odlet ve večerních hodinách ze Sydney do Prahy (doporučujeme let EK 413 ve
21.45 ze Sydney a následovný přestup na let EK 139 v Dubaji)

Oficiální program mise započne v Aucklandu, Nový Zéland večeří a brífinkem podnikatelské
delegace (neděle 13.10) a skončí v Sydney, Austrálie závěrečným obědem podnikatelské delegace
(sobota 19.10).
Na přípravě programu intenzivně spolupracujeme s Ministerstvem zahraničních věcí a ve
spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Austrálii, Generálním konzulátem ČR a kanceláří CzechTrade v
Sydney, s našimi australskými a novozélandskými partnery a s dalšími institucemi a organizacemi.
Program bude postupně upřesňován, přihlášené účastníky budeme průběžně informovat.
Poplatek za účast činí 39 500 Kč na osobu (pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR 37 600 Kč)
Cena bude zahrnovat: kvalitní ubytování v jednolůžkových pokojích, místní přelety linkou (vč.
Auckland  Melbourne a Melbourne  Sydney, místní přepravu autobusem, účast na
seminářích/podnikatelských fórech a společných akcích, zápis v prezentačním katalogu účastníků v
angličtině a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka Svazu průmyslu a dopravy ČR
během cesty
Část nákladů bude hrazena z programů na podporu ekonomické diplomacie PROPED. 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.
Letenku Praha  Auckland a Sydney Praha si účastníci zařizují podle vlastních dispozic a není v
ceně zahrnuta.
VÍZA:
Austrálie: Pro cestu do Austrálie je třeba zažádat o tzv. eVisitor vízum (subclass 651), o které
mohou
držitelé
českých
cestovních
dokladů
požádat
bezplatně
zde:
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/visit.
Žadatel vyplní příslušný elektronický dotazník a vyčká udělení souhlasu, který mu je doručen
emailem. Proces ve většině případů trvá pouze několik minut/hodin. Upozorňujeme, že australské
imigrační orgány mohou v některých případech požadovat zaslání dodatečných dokumentů, což
může dobu zpracování žádosti prodloužit.
Nový Zéland: Držitelé platných cestovních pasů České republiky mohou cestovat na Nový Zéland
bez víz na dobu maximálně 3 měsíců pobytu. Nicméně pro pobyty po 1. říjnu bude třeba zažádat
o Electronic Travel Authority (NZeTA) a zaplatit tzv. International Visitor Conservation and
Tourim Levy (IVL). Cena je NZD$35 za IVL a NZD$12 za NZeTA. Příslušná elektronická aplikace již
byla spuštěna a odkaz na ní najdete zde: https://nzeta.immigration.govt.nz/

Pro přihlášení na misi je potřeba:
 Vyplnit on-line registrační formulář s profilem firmy pod tímto odkazem:
https://registrace.spcr.cz/?eventId=729&controller=event&task=individualRegister
 Zaslat podepsanou a naskenovanou přihlášku na adresu lmartin@spcr.cz
 Do katalogu podnikatelské mise, který budeme připravovat v angličtině, prosíme o
elektronické zaslání kvalitní fotografie účastníka v pasovém/vízovém formátu spolu
s přihláškou.
 Pro společné představení Vaší společnosti na podnikatelských fórech zaslat vyplněný
vzorový snímek prezentace (v angličtině).
 Uzávěrka přihlášek na misi - vzhledem k očekávanému zájmu o účast a v zájmu kvalitní
přípravy programu prosíme o Vaši registraci co nejdříve, nejpozději však do pondělí 9. září
2019 (do konce dne).
Poznámka: Elektronický formulář, prosíme, vyplňte pečlivě, slouží jako zdrojový materiál pro
vyhledání partnerů v Austrálii a na Novém Zélandu a jako profil firmy, který bude použit i do
katalogu firem. Katalog obdržíte na začátku programu mise (cca 3 ks).
Kontaktní osoba pro zajištění mise: Lukáš Martin, tel.: +420 225 279 401, ev. +420 720 358 840, email: lmartin@spcr.cz.

