
Změna programu vyhrazena.

PROGRAM

Komora pro hospodářské styky se SNS
si Vás dovoluje pozvat na

Brno, Výstaviště, pavilon A3, sál Morava
2. října 2018 od 09,30 do 13,30 hod.

Business den 
Ruské federace

www.komorasns.cz

Ve spolupráci s 
MPO ČR, Velvyslanectvím RF v ČR a OZ RF v ČR

09,00 – 09,30
Registrace účastníků

09,30 – 09,40
Zahájení Business dne Ruské federace – František 
Masopust, předseda představenstva Komory pro 
hospodářské styky se SNS

09,40 – 10,55
Pozdravná vystoupení: 
Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu ČR

Vasilij Sergejevič Osmakov - náměstek ministra průmyslu 
a obchodu RF

Alexander Vladimirovič Zmejevskij -  velvyslanec RF v ČR

Vítězslav Pivoňka - velvyslanec ČR v RF

Martin Tlapa – náměstek ministra zahraničních věcí ČR

Vladimír Dlouhý – prezident Hospodářské komory ČR

Jaroslav Hanák – prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Prezentace:

10,55 – 11,10
Aleksej Orlov – 1. vicegubernátor Sverdlovské oblasti RF 
– investiční a průmyslový potenciál Sverdlovské oblasti

11,10 – 11,25
Jaroslav Výborný, GŘ a předseda představenstva, ČEB a.s. 
– produkty ČEB a.s. pro české exportéry do Ruské federace  

11,25 – 11,40
Dmitrij Bogdanov, místopředseda vlády Uljanovské 
oblasti RF  – prezentace investičního a průmyslového 
potenciálu Uljanovské oblasti 

11,40 – 11,55
Jan Procházka, GŘ a předseda představenstva, EGAP a.s. 
– prezentace služeb EGAP a.s. pro české exportéry do Ruské 
federace 

11,55 – 12,10
Igor Norenkov, ministr ekonomického rozvoje a investic 
Nižegorodské oblasti RF – prezentace investičního 
a průmyslového potenciálu Nižegorodské oblasti

12,10 – 12,25
Tatjana An, ředitelka pro výstavní a veletržní činnost,
Ruské exportní centrum a.s.  

12,25 – 12,40
Monika Šimůnková Hošková, partner PETERKA 
&PARTNERS advokátní kancelář s.r.o. – Technoparky, 
speciální ekonomické zóny – nová platforma pro průmyslové 
start-upy

12,40 – 12,55
Sergej Smolnikov, ministr ekonomického rozvoje 
Čeljabinské oblasti RF – prezentace investičního 
a průmyslového potenciálu Čeljabinské oblasti

12,55 – 13,10
Zdeněk Šíma, jednatel Rosatom Central Europe s.r.o. – 
prezentace možností spolupráce českých firem se společností 
ROSATOM 

13,10 – 13,20
Jiří Podhola, ředitel České centrum – Český dům Moskva 
– Aktuální nabídka pro české podnikatele

Zakončení Business dne Ruské federace



www.komorasns.cz

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

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

Tel.:  .................................   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 (bez DPH).
Simultánní tlumočení do RJ/ČJ zajištěno.

Uzávěrka přihlášek: 27. září 2018

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

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

Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací akce, včetně malého občerstvení. 

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

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

Komora pro hospodářské styky se SNS
Závazná přihláška na

Business den 
Ruské federace

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

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

Brno, Výstaviště, pavilon A3, sál Morava
2. října 2018 od 09,30 do 13,30 hod.

Společnost Komora pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komora, (Komora SNS) IČ: 25634763, se 
sídlem, Freyova 27, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. 
zn. A 24017, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, 
včetně rozsahu práv, které klienti v souvislosti se zpracováním osobních údajů mají v tomto veřejném dokumen-
tu: http://komorasns.cz/assets/attachments/Informace-GDPR-klientiKSNS.doc
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