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Ve dnech 20. a 21. ledna 2023 se v pražském 
Kongresovém centru uskutečnila akce CzechTrade 
Meeting Point. V rámci ní využily více než dvě desítky 
českých firem příležitost konzultovat možnosti svého 
zapojení do poválečné rekonstrukce Ukrajiny s 
pracovníky Ministerstva průmyslu a obchodu. Během 
individuálních konzultací u stánku Business klub 
Ukrajina získali zástupci zúčastněných firem informace o 
aktuálních příležitostech spjatých s oblastmi jejich 
působení, hledání obchodních partnerů v zemi i 
specifikách podnikání na válkou zasažené Ukrajině.

Konzultace v rámci Meeting Point CzechTrade

Úřad vlády poptává materiální dary ve formě 
vyřazeného či nového IT vybavení, které Ukrajincům 
umožní v době války zůstat online a to navzdory 
rozsáhlým škodám na ukrajinské digitální a technické 
infrastruktuře. Zejména se jedná o laptopy, stolní 
počítače, tablety, chytré telefony a další příslušenství 
(powerbanky, flash disky, sluchátka). Menší dary do 50 
kusů lze donést do sběrných center iniciativy Laptops 
for Ukraine. Větší dary převyšující 50 kusů lze zasílat 
prostřednictvím evropského mechanismu civilní 
ochrany. Veškeré další informace naleznete na webu 
BKUA v sekci Poptávka a nabídka. Každé nabídky si 
velmi ceníme.

Poptávka Úřadu vlády v oblasti ICT

Dovolujeme si připomenout, že v sekci Poptávka a 
nabídka na  internetových stránkcáh Klubu najdete i 
nejnovější nabídky od ukrajinských firem a institucí. Mezi 
ukrajinské firmy nabízející své produkty a hledající 
spolupráci patří například společnost Gradus Research 
Company, nabízející inovativní mobilní aplikaci na rychlá 
panelová šetření, společnost Fabrika svitla, zaměřující 
se na výrobu dekorativního osvětlení, nebo společnost 
Georgwoodlaris LTD, která dodává řeziva, termodesky a 
dřevěné polotovary různých druhů dřeva. Nabídky 
pokrývají celou řadu různých průmyslových odvětví. 

V případě, že máte zájem reagovat na konkrétní 
poptávky, můžete tak učinit zasláním své nabídky na 
emailovou adresu ukrajina@mpo.cz. Vaše nabídka bude 
předána adresátům.

Vaše nabídky pro ukrajinskou stranu

Navzdory velmi komplikované situaci, ve které se v 
souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině nacházíme, se ve 
dnech 29. a 30. března 2023 v Praze uskuteční 10. zasedání 
česko-ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, 
průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (MVK).

Nepočetnou ukrajinskou delegaci povede vicepremiérka a 
ministryně pro ekonomiku Ukrajiny, paní Yulia Svyrydenko, 
jejím partnerem pro jednání a spolupředsedou mezivládní 
komise bude za Českou republiku ministr průmyslu a 
obchodu, Jozef Síkela. Zároveň bychom Vás rádi informovali, 
že se v rámci již 10. zasedání mezivládní komise bude          
dne 30. března konat Business fórum pro firmy, které mají 
zájem o zapojení se do obnovy Ukrajiny. Podrobnější 
informace o zaměření fóra budou k dispozici v nejbližší době 
na stránkách BKUA.

Plánované setkání mezivládní komise

Ve dnech 15. a 16. února 2023 se ve Varšavě konal 
mezinárodní veletrh ReBuild Ukraine, kterého se zúčastnily 
stovky firem z více než 22 zemí světa, včetně 14 firem z České 
republiky. Do Varšavy přijelo i více než 40 českých 
podnikatelů v rámci business mise vedené ministrem 
průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou. Veletrhu se zároveň 
zúčastnili zástupci 23 ukrajinských komunit, kteří v 
ukrajinském pavilonu prezentovali konkrétní projekty 
rekonstrukce svých měst a obcí. S některými jsme se blíže 
seznámili v rámci pracovní snídaně s podnikateli. Zajímavé 
bylo zejména setkání s místostarostou Dnipra, kterého jsme 
pozvali do Prahy na zasedání MVK. 

ReBuild Ukraine

Nabídky ukrajinských firem a institucí
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