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ČLEN 

 

Vážená paní, vážený pane, 

dovolujeme si Vás pozvat k účasti v podnikatelské misi na Tchaj-wan a do Korejské republiky ve dnech 
25. března až 1. dubna 2023, kterou povede prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a během
tchajwanské části mise také prezident Česko-tchajwanské podnikatelské komory Pavel Diviš a která bude
doprovázet předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markétu Pekarovou Adamovou.

V rámci návštěvy Tchaj-wanu proběhne v Tchaj-peji 18. zasedání Česko-tchajwanské podnikatelské 
rady pro ekonomickou spolupráci, která byla založena v roce 1998 společně s tchajwanským partnerem s 
Čínskou mezinárodní asociací pro ekonomickou spolupráci (CIECA), slavnostní otevření Česko-
tchajwanského centra, B2B jednání s tchajwanskými firmami a skupinové site visits dle sektorů 
zúčastněných firem. Součástí programu bude také návštěva veletrhu Smart City Summit & Expo, který 
proběhne ve dnech 28. až 31. března 2023 se zaměřením na oblast chytrého zdravotnictví, umělou inteligenci, 
chytrého vzdělávání či zelené energie a cirkulární ekonomiky. Zároveň bude možnost využít příležitosti aktivní 
prezentace na tomto veletrhu v rámci společného českého stánku. Smart City Summit & Expo je 
nejvýznamnější akcí svého druhu v ICT oblasti v asijsko-pacifickém regionu. Tento veletrh každým rokem 
přitáhne přes více než 100 000 návštěvníků a více než 450 vystavovatelů z celého světa. Pro české firmy se 
naskýtá možnost účastnit se výstavy a zároveň řady akcí organizovaných v průběhu Smart City Summit & Expo 
veletržní správou. 

V rámci návštěvy Soulu proběhne rovněž podnikatelské fórum a B2B jednání s korejskými firmami, 
dále setkání s vedením významných sdružení firem a organizací zaměřených na podporu obchodu, jako je 
Korea Employers Federation nebo Korejská asociace importérů KOIMA. 

Předběžný rámcový program podnikatelské mise na Tchaj-wan a do Korejské republiky: 
25.3. Sobota - odlet vládním speciálem z Prahy do Tchaj-peje
26. 3. Neděle - večer přílet do Tchaj-peje, ubytování, brífink/večeře celé české delegace se zástupci České
hospodářské a kulturní kanceláře
27.3. Pondělí - 18. zasedání Česko-tchajwanské podnikatelské rady, B2B setkání, společná večeře

s tchajwanskými partnery 
28.3. Úterý - slavnostní otevření Česko-tchajwanského centra, zahajovací ceremoniál Smart City

Summit and Expo a otevření českého stánku, site visits a networkingové a matchmakingové
akce, společenská večeře s tchajwanskými partnery

29.3. Středa - individuální jednání firem, přelet z Tchaj-peje do Soulu
30.3. Čtvrtek - podnikatelské fórum v Soulu a B2B jednání, večer společenský podnik
31.3. Pátek - program v Soulu a večer odlet do Prahy
1.4. Sobota - přílet do Prahy

Uzávěrka závazných přihlášek pro tuto misi je 15.2.2023 



Perspektivní oblasti pro firmy a vzájemnou spolupráci v obou zemích jsou zejména oblasti nanotechnologií, 
e-mobility, inovací ve zdravotnictví, umělé inteligence, cirkulární ekonomiky, smart cities, ICT, ale i další
oblasti s vyšší přidanou hodnotou. Účast je doporučená jak firmám, které již mají navázané vztahy a partnery
v obou zemích a chtějí partnerství podpořit, tak i firmám, které se začínají o teritorium zajímat, stejně tak
začínajícím firmám, startupům. Účastnické firmy budou mít jedinečnou příležitost využít pozitivního vlivu
politické delegace, která sebou přináší možnosti setkání se s vrcholovým managementem tchajwanských
a korejských firem.

Vedle účasti na celé podnikatelské misi doprovázející předsedkyni Poslanecké sněmovny ČR na Tchaj-wan a 
do Korejské republiky je možno zvolit také cestu pouze se zaměřením na Tchaj-wan, kdy pondělní a úterní 
program proběhne společně s politicko-podnikatelskou misí předsedkyně PSČR. Pro zájemce je možnost 
výběru z následujících dvou variant: 

Předběžný rámcový program cesty jen na Tchaj-wan: 
25.3. Sobota - odlet komerční linkou z Prahy do Tchaj-peje
26. 3. Neděle - večer přílet do Tchaj-peje, ubytování, brífink/večeře celé české delegace se zástupci České

hospodářské a kulturní kanceláře 
27.3. Pondělí - 18. zasedání Česko-tchajwanské podnikatelské rady, B2B setkání, společná večeře

s tchajwanskými partnery 
28.3. Úterý - slavnostní otevření Česko-tchajwanského centra, zahajovací ceremoniál Smart City

Summit and Expo a otevření českého stánku site visits a networkingové a matchmakingové
akce, společenská večeře s tchajwanskými partnery

29.3. Středa - individuální program pro skupiny firem dle průmyslových odvětví, site visits a setkání
s firmami v Taichungu/Hsinchu, případně Kaohsiungu 

30.3. Čtvrtek - individuální program pro skupiny firem dle průmyslových odvětví, site visits a setkání s
firmami v Taichungu, Hsinchu, případně Kaohsiungu 

31.3. Pátek - program v Tchaj-peji a večer odlet do Prahy
1.4. Sobota - přílet do Prahy

Uzávěrka závazných přihlášek pro tuto misi je 15.2.2023 

Předběžný rámcový program cesty na Tchaj-wan pro účastníky a vystavovatele na SmartCity EXPO: 
25.3. Sobota - odlet komerční linkou z Prahy do Tchaj-peje
26. 3. Neděle - večer přílet do Tchaj-peje, ubytování, brífink/večeře celé české delegace se zástupci České

hospodářské a kulturní kanceláře 
27.3. Pondělí - 18. zasedání Česko-tchajwanské podnikatelské rady, B2B setkání, společná večeře

s tchajwanskými partnery 
28.3. Úterý - slavnostní otevření Česko-tchajwanského centra, zahajovací ceremoniál SmartCity Summit

and Expo a otevření českého stánku
29.3. Středa - individuální program v rámci SmartCity EXPO
30.3. Čtvrtek - individuální program v rámci SmartCity EXPO
31.3. Pátek - individuální program v rámci SmartCity EXPO
1.4. Sobota - přílet do Prahy

Uzávěrka závazných přihlášek pro tuto misi je 11. 1. 2023! 



Uzávěrka závazných přihlášek pro vystavovatele na Smart City Expo bude ve středu 11. ledna 
2023. Pro ostatní účastníky mise je uzávěrka přihlášek 15. 2. 2023. Závaznou podepsanou a 
naskenovanou přihlášku prosíme zaslat e-mailem na adresu mnatafalusi@spcr.cz.  

Zálohová cena pro jednoho účastníka je v případě členské firmy SPČR nebo Česko-tchajwanské 
komory 79 000,- Kč a pro nečlenské firmy 85.000,- Kč.  Cena je stejná pro všechny tři možnosti účasti viz 
výše, tj. Tchaj-wan a Korejská republika a dva různé programy pouze na Tchaj-wanu a zahrnuje přepravu, 
ubytování v hotelích, pronájem prostor a audio/video techniky pro konání podnikatelského fóra, 
transfery/dopravu na místě, zápis do oficiálního katalogu mise a jeho výrobu, společenské akce/občerstvení 
během cesty a náklady spojené s přípravou cesty a službami organizátorů, účast na veletrhu Smart City Expo 

Současně se závaznou přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář, který naleznete zde: 
https://regform.spcr.cz/cs/podnikatelska-mise-na-tchaj-wan-a-do-koreje-13/register 

Bez vyplnění elektronického formuláře nemůžeme Vaši přihlášku zpracovat. Prosíme 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. 

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 manažer Sekce vnějších vztahů SP ČR, Martin 
Natafaluši (mnatafalusi@spcr.cz) a za Komoru Markéta Kafková (kafkova@taiwanchamber.cz).  

Věříme, že využijete možnosti osobně se zúčastnit jednání o rozvoji obchodní a hospodářské 
spolupráce mezi Českou republikou a oběma zeměmi, Tchaj-wanem a Korejskou republikou, a získat nové 
obchodní partnery při plánovaných jednáních. 

S pozdravem 

Alice Rezková 
ředitelka Česko-tchajwanské 
podnikatelské komory 

Dagmar Kuchtová 
generální ředitelka  SP ČR 


