
 

 

TELEFON (+420) 225 279 111 | E-MAIL SPCR@SPCR.CZ 
WEB WWW.SPCR.CZ | ADRESA FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 
ZAPSANÝ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL L, VLOŽKA 3148. 
IČO: 00536211, DIČ: CZ00536211. 
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR JE REGISTROVÁN V REJSTŘÍKU TRANSPARENTNOSTI EU A PODEPSAL  
SOUVISEJÍCÍ KODEX CHOVÁNÍ. REGISTRAČNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 785320514128-81. 

ČLEN 

 

 

 

 
V PRAZE DNE 1. ÚNORA 2023 

 

 
 

Vážená paní, vážený pane, 

  

dovoluji si Vám zaslat pozvánku a závaznou přihlášku k účasti v podnikatelské delegaci, 

kterou povede viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková a která bude 

doprovázet ministra zahraničních věcí České republiky Jana Lipavského při jeho návštěvě Indické 

republiky, a to 

ve dnech 26. února až 2. března 2023. 

  

Podle předběžného rámcového programu navštíví podnikatelská delegace Dillí a Mumbai. Svaz 

průmyslu a dopravy ČR zorganizuje ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Dillí, Kanceláří CzechTrade v Mumbai 

a partnerským Svazem indického průmyslu podnikatelská fóra a B2B jednání a další networkingové akce a 

program. 

  

Rámcový program: 

Neděle 26. února – odlet z Prahy vládním letadlem do Dillí, přílet v podvečer do Dillí 

Pondělí 27. února – podnikatelské fórum a B2B jednání a další program 

Úterý 28. února – účast na India EU Business and Sustainability Conclave, B2B jednání a odpoledne odlet do 

Mumbai 

Středa 1. března – dopoledne podnikatelské fórum a B2B jednání v Mumbai a večer odlet do Prahy 

Čtvrtek 2. března – přílet do Prahy 

 

Účast v delegaci doporučujeme zejména firmám z oblasti leteckého a obranného průmyslu, cestovního 

ruchu, ale i dalších inovativních oborů a oblastí, ideálně spojených s těmito hlavními odvětvovými oblastmi 

této mise. 

Uzávěrka závazných přihlášek je ve středu 8. února 2023. 

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je pro členské firmy SP ČR  68 500,- Kč, pro nečlenské 

subjekty 72 000,- Kč a zahrnuje ubytování v hotelích, místní transfery, společenské akce, vízový poplatek, 

zápis do oficiálního katalogu mise a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníků SP ČR během 

cesty (přeprava vládním speciálem je zdarma). 



 

  

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

mveselka@spcr.cz. Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář, který naleznete pod tímto 

odkazem. 

 Bez vyplnění elektronického formuláře nemůžeme Vaši přihlášku zpracovat. V elektronickém 

formuláři vyplňte informace pečlivě, slouží jako podklad pro tištěný katalog a jako informace pro partnery v 

Indii. 

 Dále prosíme společně s přihláškou o zaslání skenu pasu, minimální platnost pasu musí být 6 měsíců 

od data vstupu do Indie. Mezi Indií a ČR je vízový styk, instrukce k postupu žádosti o vízum obdržíte ihned po 

Vaší registraci. 

 

Prosíme také o vyplnění jednoho snímku v Powerpointu, který bude součástí společné PPT 

prezentace, která bude sloužit pro představení delegace na podnikatelských seminářích (tento snímek lze 

poslat po uzávěrce závazných přihlášek, ale nejpozději do 15. února). 

  

Pro vstup do Indie je nutné mít ukončené očkování proti nákaze covidu -19 (2 dávky). Prosíme o 

zaslání očkovacího certifikátu nejpozději do 15. února. 

  

Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje manažer Sekce vnějších vztahů a odborný garant 

podnikatelských misí SP ČR – Ing. Miroslav Veselka, +420 724 613 950. 

  

Věřím, že využijete možnosti osobně se zúčastnit připraveného programu a získat nové obchodní 

partnery při dvoustranných jednáních. 

  

S pozdravem 

  

  

  

  

  

  

Miroslav Hažer, MSc., MBA 

                                                                                                  ředitel Sekce vnějších vztahů 
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