
   
 

Komora pro hospodá řské styky se SNS 
 

                 Business den B ěloruska       

      Brno, BVV, Pavilon A3, sál Morava         
           5. října 2016 od 09,30 do 13,30 hod.     

      

               

Ve spolupráci s Velvyslanectvím B ěloruska v ČR 

Za podpory MPO ČR, Veletrhy Brno, a.s., ČSOB a.s., MAVEL a.s.,  

ČEB a.s., EGAP a.s. a PETERKA&PARTNERS advokátní kan celář s.r.o.  
 

Program:  
09,00 – 09,30 Registrace účastníků 
 

09,30 – 09,35 Zahájení Business dne Běloruska 
 

09,35 – 09,45 Jiří Demiš , předseda představenstva Komory pro hospodářské 
styky se SNS  

 

09,45 – 10,30 Pozdravná vystoupení hostů: 
- Valerij Kurdjukov , mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 

Běloruska v ČR 
- Milan Ekert , mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České 

republiky v Bělorusku 
- Genadij Sviderskij , první náměstek ministra průmyslu 

Republiky Bělorusko  
- Martin Tlapa , náměstek ministra zahraničních věcí ČR 
- Jevgenij Šestakov , náměstek ministra zahraničních věcí 

Běloruské republiky, spolupředseda bělorusko-české 
smíšené komise 

- Jiří Koliba , náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, 
spolupředseda česko-běloruské smíšené komise 



   
 

 

 Odborná vystoupení: 
10:30 – 10:45 Viktor Nazarenko , ministr, předseda GOSSTANDART BY- 

spolupráce při řešení problematiky standardizace, metrologie a 
posuzování shody  

10:45 – 11:00 Monika Vilhelmová , ředitelka odboru Trade and Export Finance 
ČEB a.s. – financování exportu do Běloruska 

11:00 – 11:15 Žanna Biri č, místopředsedkyně Městského výkonného výboru 
města Minsk - investiční podmínky a možnosti pro české firmy 
v Minsku 

11:15 – 11:30 Marek Dlouhý , náměstek GŘ EGAP a.s. – pojišťování 
exportního financování 

11:30 – 11:45 Arkadij Salikov , předseda, Běloruská komoditní burza – 
využitelnost komoditní burzy pro české exportéry 

11:45 – 12:00 Jan Šíp , člen představenstva, MAVEL a.s. – zkušenosti české 
firmy z působení v Bělorusku  

12:00 – 12:15  Prezentace Národní banky Běloruska 
12:15 – 12:30 Prezentace – „Zahraničně obchodní potenciál Běloruska a 

možnosti Národního centra marketingu a konjuktury cen při jeho 
realizaci“  

12:30 – 12:45 Aleš Machatý , specialista na exportní financování ČSOB a.s. – 
produkty banky v oblasti exportního financování dodávek do 
Běloruska 

12:45 – 13:00 Aleksandr Achrem čik , vedoucí administrace, Volná 
ekonomická zóna Minsk – podmínky pro zahraniční firmy v SEZ 

13:00 – 13:15 Monika Šim ůnková Hošková , partner, Advokátní kancelář 
PETERKA&PARTNERS s.r.o. – novinky v právní oblasti pro 
exportéry do Běloruska 

13:15 – 13:45 Olga Bulí čková , vedoucí zastoupení „BELNEFTECHIM“ pro 

Českou republiku – prezentace možností spolupráce českých 

firem s koncernem BELNEFTECHIM 

  
13:45 – 14:00 Individuální jednání představitelů českých a běloruských firem 
 

   Zakončení Business dne Běloruska 
    
 
 
      Změna programu vyhrazena. 
 
 
 
 
 
 



   
 

 Komora pro hospodá řské styky se SNS 
 
                        Závazná p řihláška 

 
na 

 

 „Business den B ěloruska“  
za podpory  

MPO ČR, MAVEL a.s., ČSOB a.s., ČEB a.s., EGAP a.s.,  
PETERKA@PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., a Veletrhy Brno a.s. 

 
dne 5. října 2016 od 09.30 hod. do 14.00 hod.  

 Pavilon A3, sál Morava, BVV, Brno 
 

 
Název organizace:  …………………………………………………………………………… 
 
Jména, p říjmení a funkce ú častník ů: …………………………………………………….. 
 
Adresa: …………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon:……………………………………………  
 
Fax:………………………………………………… 
 
E-mail:………………………………………………  
 
URL: http://www………………………………….. 
 
IČ: …………………………………………     DIČ:………………………………………………….. 
 
Profil firmy: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Závazně potvrzujeme svou ú čast  
 
Uzávěrka p řihlášek:                      29. 9. 2016 
 
 
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 29. září 2016 faxem na číslo 266 721 813 nebo e-mailem na 
adresu trushko@komora.cz . 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 a podpis 


