
Změna programu vyhrazena.

PROGRAM

Komora pro hospodářské styky se SNS
si Vás dovoluje pozvat na

Brno, Výstaviště, Rotunda, pavilon A
4. října 2016 od 09.30 do 14.00 hod.  

Business den 
Ruské federace

Ve spolupráci s MPO ČR, 
Velvyslanectvím RF v ČR a OZ RF v ČR
Za podpory Jihomoravského kraje a Veletrhů Brno, a.s.

09,00 – 09,30
Registrace účastníků

09,30 – 09,35
Zahájení Business dne Ruské federace

09,35 – 09,45
Zahajovací vystoupení předsedy představenstva Komory 
pro hospodářské styky se SNS Jiřího Demiše

09,45 – 10,15
Pozdravná vystoupení: 
Jan Mládek – ministr průmyslu a obchodu ČR
Georgij Vladimirovič Kalamanov - náměstek ministra 
průmyslu a obchodu RF
Alexander Vladimirovič Zmejevskij -  velvyslanec RF v ČR
Miloslav Stašek – náměstek ministra zahraničních věcí ČR
Sergej Morozov, gubernátor Uljanovské oblasti

10,15 – 10,40
Pozdravná vystoupení: 
Michal Hašek – hejtman Jihomoravského kraje
Vladimír Dlouhý – prezident Hospodářské komory ČR
Jaroslav Hanák – prezident Svazu průmyslu 
a dopravy ČR
Martin Bašta – obchodní rada velvyslanectví ČR v RF 
Stanislav Juránek – náměstek hejtmana Jihomoravského 
kraje
Jiří Kuliš – generální ředitel Veletrhy Brno a.s. 

10,40 – 10,55
Prezentace exportních a investičních možností pro české 
�rmy v Republice Tatarstán - Ildar R. Mingaleev - náměs-
tek ministra průmyslu a obchodu RT

10,55 – 11,10
Prezentace služeb EGAP a.s. pro české exportéry do Ruské 
federace - Jan Procházka, GŘ EGAP a.s. 

11,10 – 11,25
Prezentace možností spolupráce společnosti ROSATOM 
s českými �rmami – Vadim Titov, regionální vicepresident 
„Rosatom International Network JSC“ pro střední Evropu

11,25 – 11,40
Prezentace investičních a exportních možností v Uljanovské 
oblasti RF – Sergej Vasin, generální ředitel Korporace 
rozvoje Uljanovské oblasti

11,40 – 11,55
Prezentace produktů ČEB a.s. pro české exportéry 
do Ruské federace – Karel Bureš, GŘ ČEB a.s.

11,55 – 12,10
Prezentace investičního a průmyslového potenciálu 
a exportních možností pro české �rmy v Kalužské oblasti RF

12,10 – 12,25
Informace o možnostech pro české exportéry v Uralském 
regionu a západní Sibiři – Josef Maršíček, generální konzul 
ČR v Jekatěrinburgu

12,25 – 12,40
Prezentace projektu „Speciální investiční kontrakt“ 
– představitel Ministerstva průmyslu a obchodu RF 

12,40 – 12,55
Prezentace „Rusko – prostor pro �nancování exportu stále 
existuje“ – Michal Řehoř, expert �nancování obchodu, 
Komerční banka a.s.

12.55 – 13,10
Informace o novinkách v zákonodárství RF v oblasti importu 
do RF a podnikání v RF pro zahraniční subjekty – Natalija 
Traurigová, vedoucí advokát v Havel, Holásek & Partners 
s.r.o., advokátní kancelář

13,10 – 13,25 
Prezentace ekonomického potenciálu Sverdlovské oblasti 
– Andrej A. Besedin, prezident „Uralské obchodně průmys-
lové komory“ 

13,25 – 13,40
České centrum - Český dům Moskva „Aktuální nabídka pro 
české podnikatele“ –  Jiří Podhola, ředitel ČC - ČDM

Zakončení Business dne Ruské federace



Název organizace:  ............................................................................................................................

Adresa (sídlo):  ...................................................................................................................................

Tel.:  .................................   Fax:  .................................   E-mail:  .....................................................

IČ:  .................................................................   DIČ:  ......................................................................... 

Bankovní spojení (slouží k identifikaci platby):  ......................................................................................

Jméno, příjmení, titul, funkce účastníků:  ....................................................................................... 

Závazně potvrzujeme svou účast:

Počet osob  ..............................................

Účastnický poplatek za 1 osobu: 550 Kč (vč. DPH).
Simultánní tlumočení do RJ/ČJ zajištěno.

Uzávěrka přihlášek: 29. září 2016

V  ...............................................   dne  ...................................... razítko, podpis oprávněné osoby

Přihlášku zašlete mailem na tauchmanova@komora.cz nebo faxem na 266 721 813.

Účastnický poplatek ve výši celkem  .......................... Kč (včetně DPH) uhradíme po obdržení faktury.

..............................................................................................................................................................

Komora pro hospodářské styky se SNS
Závazná přihláška na

Business den 
Ruské federace

Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací akce, včetně malého občerstvení. Vyplněním 
a zasláním této přihlášky uděluji souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů Komoře pro hospodář-
ské styky se SNS, s.o.k., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pro realizaci objednaných služeb a marketingové 
účely.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Brno, Výstaviště, Rotunda, pavilon A
4. října 2016 od 09.30 do 14.00 hod.  


