
 

POZVÁNKA NA KONZULTACE S EKONOMICKÝMI DIPLOMATY 

 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) 

z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) a  
Ministerstva zemědělství ČR (Mze) 

Vás zve na  

Konzultace s českými ekonomickými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade 
 
Kdy:   28. – 29. června 2017 

Kde:    TOP HOTEL Praha **** & kongresové centrum Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 

Registrace: http://registrace.spcr.cz/ „Konzultace s ekonomickými diplomaty 2017“ nebo 
http://registrace.spcr.cz/?eventId=486&controller=event&task=individualRegister   

Uzávěrka přihlášek: 19. června 2017 

 
Úspěšná registrace na akci Vám bude potvrzena automatickým e-mailem! Pokud e-mail během krátké doby po 

provedení registrace neobdržíte, nebyla registrace provedena.  

Firmě, která nebude předem registrována prostřednictvím registračního formuláře, nebudeme schopni umožnit 

účast na konzultacích s ohledem na předem sestavený časový harmonogram jednotlivých schůzek. 

Doporučujeme zaslat registraci co nejdříve, při zpracování časového harmonogramu bereme zřetel na časovou 
posloupnost došlých přihlášek. Uzávěrka registrací je v pondělí 19. června 2017, časový harmonogram schůzek 
Vám bude zaslán nejpozději v pondělí 26. června 2017.  
Maximální počet států, u kterých lze sjednat schůzky, je 10. 
 
Jednací stoly budou rozděleny podle jednotlivých zemí a jsou společné pro ekonomické diplomaty i vedoucí 
zahraničních kanceláří CzechTrade. Není tedy možné v časovém harmonogramu rozlišit, se kterými ze zástupců 
byste mohli jednat (mimo zemědělských diplomatů, ti budou konzultovat zvlášť). Stoly budou označeny jménem 
země. U zemí, kde se Konzultací zúčastní více ekonomických diplomatů či vedoucích kanceláří CzechTrade, bude 
stolů více s rozlišením oblastí/regionů, které budou u daného stolu zastoupeny. 
 
Budete mít opět možnost jednat i se zemědělskými diplomaty z vybraných zemí. V gesci těchto specialistů je 
podpora vzájemného obchodu v sektoru zemědělství a potravinářství vč. související techniky a technologií v daných 
teritoriích. V mezičase mezi jednotlivými schůzkami se rovněž můžete poradit s experty Klientského centra pro 
export, specializovanými na jednotlivé sektory průmyslu, se kterými lze projednat projekty, odborné a individuální 
otázky v rámci jednotné zahraniční služby. Konzultace s CEBRE (Českou podnikatelskou reprezentací v Bruselu) 
budou v letošním roce možné u stolku Belgie v rámci konzultace s vedoucím zahraniční kanceláře CzechTrade, 
registrace je společná. 
 
Délka jednotlivých schůzek bude opět 20 minut. 
 
V hotelu, kde se akce koná, je možnost zakoupení oběda na místě za cenu 300,- Kč. Oběd bude formou bufetu a 
bude zahrnovat výběr z několika předkrmů, polévek, hlavních jídel a dezertů. 
 
Jak se do hotelu dostanete: Autem: Ze směru od Brna, z dálnice D1: exit 1 – směr Spořilov – ul. Türkova – na 
světelné křižovatce rovně – po 80 m doprava do ul. Klapálkova – první ulicí doprava – TOP HOTEL Praha 
Z ostatních směrů: příjezd od Jižní spojky, sjezd Spořilov – ul. Spořilovská nahoru, sjezd Chodov – na 1. světelné 
křižovatce vpravo směr Türkova a okamžitě na druhé světelné křižovatce vlevo -do ul. Klapálkova – první ulicí 
doprava – TOP HOTEL Praha. MHD: Trasa metra C, směr Háje, do zastávky Chodov – přestup na bus č. 115 do 
zastávky Městský archiv (zastávka autobusu je přímo před hotelem) 

 

Kontaktní osoby:                          

Pavla Neumannová, tel.: 225 279 407, mobil: 733 643 515, e-mail: pneumannova@spcr.cz                                                   

Petra Šeráková, tel.: 225 279 404, mobil: 731 411 179, e-mail: pserakova@spcr.cz 

http://registrace.spcr.cz/
http://registrace.spcr.cz/?eventId=486&controller=event&task=individualRegister

