
 
 
 
 

PROGRAM EXPORTNÍHO DOMU 
volná plocha K 

k datu 28.9.2018, změny vyhrazeny 

Legenda: 
MO ČR – Ministerstvo obrany České republiky, ČRA – Česká rozvojová agentura, MZV ČR – Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 
HK ČR – Hospodářská komora České republiky 

 
 

 
 
Na konzultace s ekonomickými diplomaty i na semináře se můžete registrovat na exportni-dum-msv-2018.reservio.com (pokud není uvedeno 
jinak) po dobu MSV 2018 si můžete rezervovat konzultaci s ekonomickými diplomaty ze zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (Argentina, 
Bělorusko, Čína, Indonésie, Jihoafrická republika, Keňa, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Spojené státy, Velká 
Británie, Vietnam, Zambie) a s experty České rozvojové agentury. 
 

Pondělí 1. října 2018 
 

9:00–9:45   
Slavnostní otev ření Exportního domu a tisková konference 
Exportní dům 

• Andrej Babiš, předseda vlády ČR 
• Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu ČR 
• Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR 
• Lubomír Metnar, ministr obrany ČR 
• Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí ČR 
• Pavol Sýkorčin,  generální tajemník, Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí SR 
• Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR 
• Jan Procházka, předseda představenstva EGAP 
• Monika Kohútová, generální ředitelka EXIMBANKA SR 

 

10:00 – 12.00   
Věda a výzkum – seminá ř pro exportéry 
Exportní dům (sál ČESKO) 
Pořádá EGAP   
 
Program: 

• Polypropylen s vlákennou morfologií 
• Systém včasné predikce přívalových povodní 
• Nové monokrystalické materiály a jejich použití v HI-TECH aplikacích 
• Pokročilý luminofor pro vysoce výkonné 

LED 
 
Vystupující: - úvodní slovo 

•  Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí ČR 
• Jan Procházka, předseda představenstva EGAP 
• Pavel Komárek, místopředseda TA CR, 
• Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade, 
• Radek Špicar, viceprezident SP CR 
• David Havlíček, vedoucí úseku finanční a informační 

 

14.00 – 16:00   
Brexit – Kulatý st ůl  
Exportní dům (sál ČESKO) 
Pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
 
Program: 

• proč Velká Británie vystupuje z EU? 
• v jakém bodě se nachází jednání o brexitu? 
• kdy brexit nastane? 
• dopad brexitu na české firmy a český export 
• je možné brexit ještě zvrátit? 

 
Vystupující:   
 

• Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 
• Marek Svoboda, ředitel odboru ekonomické diplomacie, MZV ČR 
• Mária Malová, ředitelka odboru všeobecných záležitostí a vztahů s institucemi EÚ, MZVaEZ SR 
• Aleš Opatrný, ekonomický diplomat, ambasáda ČR v Londýně 
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Úterý 2. října 2018 
Rozvojový den 
 
10.00 – 12.00  
Příležitosti pro české firmy v rozvojových zemích subsaharské Afriky.  
Exportní dům (sál ČESKO) 
Pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká rozvojová agentura a Hospodářská komora České republiky 
 
Program: 

• představení trhu subsaharské Afriky – příležitosti a rizika  
• možnosti finanční podpory pro Vaše podnikání v Africe  
• rozvojová spolupráce jako příležitost pro soukromý sektor 
• zkušenosti firem z trhů subsaharské Afriky  
• program Aid For Trade a podnikání v Etiopii 
• konzultace s ekonomickými diplomaty MZV ČR a představiteli České rozvojové agentury 

 
 

Vystupující:  
• Miloslav Stašek, státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí 
• Radek Rubeš, velvyslanec, ambasáda ČR v Lusace 
• Marian Jurečka, poslanec PČR, místopředseda hospodářského výboru PČR 
• Pavel Frelich, ředitel České rozvojové agentury 
• Marek Dlouhý, místopředseda představenstva EGAP 
• Jiří Hansl, ředitel zahraniční odboru, Hospodářská komora ČR 
• Ludmila Leškovská, manažerka B2B programu, Česká rozvojová agentura 
• Michal Minčev, ekonomický diplomat, ambasáda ČR v Nairobi  

 
 

12.00 – 16.00   
Teritoriální konference SAE, Izrael a Turecko  
Exportní dům (sál ČESKO) 
Pořádá CzechTrade 
 
Program:  

• Aktuální exportní příležitosti, jak a s čím v SAE, TURECKU a IZRAELI obchodovat 
• Co by měl český exportér znát před vstupem na dané trhy 
• Jak hledat obchodní partnery 
• Obchodní a kulturní zvyklosti 
• Strategie vstupu na dané trhy, překážky, příležitosti a praktické tipy pro obchodování 
• Best practice  
 

o Jednání & účast na veletrzích/akcích 
• Běžné chyby českých exportérů 

• Asistence kanceláří CzechTrade v SAE, TURECKU a IZRAELI 
• INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade 

 
Vystupující: 

• Michal Nedělka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji 
• Vladislav Polách, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Istanbulu 
• Jiří Mašata, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Tel Avivu 
• Štěpán Kolanda, zástupce ředitele obchodu EGAP 
• Dagmar Matějková, exportní konzultant CzechTrade 
• Úspěšně exportující firmy 
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Středa 3. října 2018 
Obranný den 
 

9.30 – 12.00   
Aktuální výzvy pro český export 
Exportní dům (sál ČESKO)  
Pořádají Ministerstvo zahraničních věcí ČR, EGAP a Raiffeisenbank 
 
Program: 

• Globální ekonomika a její vliv na český export  
• Protekcionismus a obchodní válka/y  
• Pro-exportní politika: Jak dál 
• Ambice českých firem v zahraničí  

  
Vystupující:  

• Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí ČR 
•  Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank  
• Jan Procházka, předseda představenstva EGAP 
•  zástupce firmy T Machinery 

 

 
10:00 – 12:00   
Latinská Amerika jako perspektivní exportní trh 
Exportní dům (sál SLOVENSKO) 
Pořádají Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, EGAP, Česká rozvojová agentura a Hospodářská komora České 
republiky 

 
Program: 

• představení latinsko-amerického trhu – příležitosti a rizika 
• možnosti exportu do jižní Ameriky v obranném a leteckém průmyslu 
• aktuální exportní příležitosti v Argentině 
• konzultace s ekonomickými diplomaty Ministerstva zahraničních věcí ČR a představiteli České rozvojové agentury 

 
Vystupující:   

• Tomáš Kopečný, ředitel odboru průmyslové spolupráce, Ministerstvo obrany ČR 
• Tomáš Hart, ekonomický diplomat, ambasáda ČR v Buenos Aires 
• Ludmila Leškovská, manažerka B2B programu, Česká rozvojová agentura 
• Jiří Hansl, ředitel zahraniční odboru, Hospodářská komora ČR 
• Michal Janků, zástupce ředitele obchodu EGAP 

 
 

13.00 – 15.00   
Exportní p říležitosti v jihovýchodní Asii  
Exportní dům (sál ČESKO) 
Pořádají Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Česká rozvojová agentura 
 
Program : 

• představení jihovýchodního asijského trhu  
• možnosti exportu do jihovýchodní Asie 
• aktuální exportní příležitosti 
• konzultace s ekonomickými diplomaty Ministerstva zahraničních věcí ČR a představiteli České rozvojové agentury 

Vystupující : 
• Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí ČR 
• Drahomír Štos, ředitel odboru řízení ekonomické diplomacie 2, MZVaEZ SR 
• Tomáš Kopečný, ředitel odboru průmyslové spolupráce, Ministerstvo obrany ČR 
• Jakub Černý, ekonomický diplomat, ambasáda ČR v Jakartě 
• Marek Dlouhý, místopředseda představenstva EGAP 
• David Jarkulisch, ekonomický diplomat, ambasáda ČR v Hanoji 
• Ludmila Leškovská, manažerka B2B programu, Česká rozvojová agentura 
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Čtvrtek 4. října 2018 
 

10.00 – 12.00 
Proexportní aktivity ČR (Aneb pro č vyvážet do ciziny) - seminá ř pro studenty 
Exportní dům (sál ČESKO)  
Pořádají Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká rozvojová agentura a EGAP 

 
Program : 

• podpora exportu z pohledu EGAP  
• podpora exportu z pohledu MZV 

 
 
Vystupující : 

• Jiří Šrámek, EGAP 
• Marek Svoboda, MZV 

 
 
 

 
 


