
Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.
si Vás dovoluje pozvat na

Business den Ruské federace
I pod záštitou Přemysla Sobotky, 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR I

I za podpory Jihomoravského kraje a Veletrhy Brno, a.s. I 
I ve spolupráci s velvyslanectvím RF v ČR, OZ RF v ČR, OPK RF a MPO ČR I 

I partner konference – Ministerstvo průmyslu a obchodu Ruské federace I 

Brno – Výstaviště I pavilon A – sál Morava
úterý 11. září 2012 (od 09.30 do 13.00 hodin)

Program
•  vystoupení 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky
•  vystoupení mimořádného a zplnomocněného velvyslance RF v ČR Sergeje Kiseleva
•  vystoupení ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby
•  vystoupení náměstka ministra průmyslu a obchodu RF Georije Kalamanova
•  vystoupení předsedy představenstva Komory SNS Václava Petříčka
•  vystoupení místopředsedy a ministra ekonomického rozvoje, investic a obchodu vlády Samarské oblasti  

Aleksandra Kobenka – prezentace investičního potenciálu a možností pro české firmy 
•  vystoupení prezidenta Asociace výrobců obráběcích strojů RF Georgije Samodurova – prezentace investičního  

potenciálu a možností pro české firmy 
•  vystoupení místopředsedy vlády Sverdlovské oblasti Aleksandra Petrova - možnosti spolupráce ruských  

a českých výrobců obráběcích strojů
•  vystoupení vedoucího oddělení dlouhodobého financování SBERBANK Antona Zura – prezentace služeb pro české exportéry
•  vystoupení 1. náměstka gubernátora Chanty-Mansijského okruhu–Jugra Ilji Petrova – prezentace investičního potenciálu  

a možností pro české firmy
•  vystoupení viceprezidenta skupiny RUSATOM Leoše Tomíčka – příležitosti pro spolupráci ruských a českých firem
•  vystoupení generálního ředitele ČEB a.s. Tomáše Uvíry – prezentace aktivit banky ve prospěch českých exportérů
•  vystoupení staršího viceprezidenta OAO „RŽD“ Valentina Gapanoviče – prezentace možností spolupráce českých firem  

s ruskými železnicemi
•  vystoupení náměstka GŘ EGAP a.s. Jiřího Skuhry – prezentace programů na podporu českého exportu
•  vystoupení náměstka ministra ekonomického rozvoje Kalužské oblasti Igora Timošina – klastr jako nástroj  

průmyslové politiky regionu
•  vystoupení zástupce právnické kanceláře „EGOROV,PUGINSKY,AFANASIEV&PARTNERS“  Vladimíra Talanova  

– aktuální právní podmínky pro podnikání zahraničních firem v RF
•  vystoupení vedoucího Odboru vědy, průmyslové politiky a podnikatelství Vlády Moskvy Alekseje Komissarova  

– prezentace investičního potenciálu a možností pro české firmy
•  vystoupení koordinátora marketingové komunikace Českých center Jana Špundy – aktuální  

nabídka Českého centra-Českého domu v Moskvě pro české podnikatele
změna programu vyhrazena

Cíl konference
Prezentace investičních možností a potenciálu vybraných regionů Ruské federace a jejich zájmu o spolupráci  
s českými firmami. Poskytnutí informací o záměrech MPO ČR a dalších institucí v oblasti podpory aktivit  
českých podnikatelských subjektů na trhu Ruské federace.

Organizátor Informace a přihlášky Uzávěrka přihlášek 3. září 2012
Komora pro hospodářské  Oksana Gazukina Jednací jazyk čeština, ruština 
styky se SNS, s.o.k. tel.: 266 721 812 (překlad do obou jazyků zajištěn)
Freyova 27 fax: 266 721 813
190 00 Praha 9 e-mail: gazukina@komora.cz 

Na seminář Vás zvou i partneři Komory SNS
Komerční banka a.s.  I  ŠKODA JS a.s.  I  EGAP a.s.  I  Česká exportní banka a.s.  I  PSG International a.s.   
I  Volksbank CZ a.s.  I  ČSOB a.s.  I  FANS a.s.  I  ALTA a.s.  I  ATEKO a.s.  I  M-silnice, a.s.



Závazná přihláška na

Business den
Ruské federace
Brno – Výstaviště I pavilon A – sál Morava
11. září 2012 (od 09.30 do 13.00 hodin)

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

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

Telefon: .................................... Fax: .................................... E-mail:  .....................................................

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

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

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

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

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

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

Účastnický poplatek za 1 osobu: 450,- Kč (včetně DPH)

Uzávěrka přihlášek:    3. září 2012

Závazně potvrzujeme svou účast

Počet osob: ………...........

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

Přihlášku zašlete e-mailem na gazukina@komora.cz nebo faxem na 266 721 813.
Dovolujeme si Vás upozornit, že kapacita sálu je omezena a o případném nepřijetí Vaší přihlášky Vás budeme informovat elektronickou 
poštou. 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 hospodářské styky 
se SNS, s.o.k., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pro realizaci objednaných služeb a marketingové účely.

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


