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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. 

ČLEN 

Vážená paní, vážený pane, 
 
společně si Vás dovolujeme pozvat k účasti v podnikatelské misi do Egypta a Izraele, která bude doprovázet ministryni životního prostředí České republiky 
paní Annu Hubáčkovou při její pracovní návštěvě těchto zemí. Misi organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Česko - izraelskou smíšenou 
obchodní komorou. Na organizaci programu na místě se podílejí Velvyslanectví České republiky v Káhiře, Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu a místní 
partnerské organizace. 
 

Těšíme se na Vás v termínu 7. až 12. května 2022.(*) 
 

Mise je oborově zaměřená na vodohospodářství, odpadové hospodářství, zelenou energetiku, chytrá řešení v ICT a související obory. 
 
Rámcový program (TBC): (program bude dále upřesňován) 
7.5. sobota  – odpoledne/navečer odlet do Káhiry, přílet a ubytování 
 program v Egyptě: podnikatelské fórum organizované ve spolupráci s Egyptskou federací obchodních komor za účasti ministryně Hubáčkové (TBC) 
 návštěvy firem, projektů apod.,  

přelet do Tel Avivu 
 program v Izraeli: podnikatelské fórum organizované ve spolupráci s ICCCI a dalšími partnery, návštěva místních podniků, organizací, kibuců 
12.5.* odpoledne/navečer odlet zpět do Prahy 
   
* v jednání je i varianta termínu návštěvy 7. až 11. května 2022 – bude potvrzeno 

 
Uzávěrka závazných přihlášek bude 19. dubna 2022. 
 
Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 58 500,- Kč pro členy SP ČR a ČISOK, pro nečlenské subjekty pak 64 500,- Kč (včetně DPH). Obsah 
účastnického balíčku je rozepsán v přihlášce. V případě zkrácení cesty do 11.5. bude účastníkům kompenzována adekvátní část nákladů. 

 
 



Přihlášení na podnikatelskou misi zahrnuje 2 kroky:  
1. Vyplnění, podepsání Závazné přihlášky a její naskenování a zaslání e-mailem na adresu pserakova@spcr.cz. 
2. Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář, který obsahuje informace nezbytné pro Vaše uvedení v katalogu podnikatelské 

mise, vyhledání vhodných partnerů pro případné B2B, ale i pro odbavení v letadle vládní letky či ubytování v hotelu. 
 

Bez vyplnění elektronického formuláře nemůžeme Vaši přihlášku zpracovat. Výběr místních firem pro networking bude probíhat na základě Vámi dodaných 
profilů a informací o Vaší firmě v tomto elektronickém formuláři.  Prosíme proto o co nejkonkrétnější 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 pro Svaz průmyslu a dopravy externí dodavatel PP Agency, jehož zástupce Vás během 
přípravy mise bude kontaktovat s prosbou o dodání fotografie účastníka mise, loga společnosti a později 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 (v příloze) do společné prezentace, která může být promítána v rámci  podnikatelských 
seminářů či networkingových akcí.   

 
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. Petra Šeráková (pserakova@spcr.cz). Bližší informace Vám poskytneme na tel. 731 411 179. 

 
Věříme, že využijete výjimečné příležitosti prezentace českých výrobků, technologií a služeb partnerům z Egypta i Izraele. 

 
Pro účast na podnikatelské misi důrazně doporučujeme zájemcům dokončené očkování proti Covid-19. Dle aktuálně platných pravidel mohou očkovaní 
vstoupit do Egypta bez omezení, neočkovaní musejí předložit PCR test ne starší než 72 hodin nebo ATG test taktéž ne starší než 72 hodin. Před přeletem do 
Izraele a na letišti po příletu do Izraele budou muset všichni členové delegace podstoupit PCR test a po příletu vyčkat v izolaci na hotelu do obdržení výsledků 
testu. Dovolujeme si upozornit, že podmínky vstupu do Egypta i Izraele i návratu zpět do ČR se mohou změnit. 

 
Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o včasnou registraci. Pořadatelé si vyhrazují právo upřednostnit zájemce o účast a vybrat účastníky v návaznosti na 
vhodnost oborového zaměření. Děkujeme za pochopení. 

 
Těšíme se na Vaši účast a spolupráci s Vámi. 
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