
  

Komora pro hospodářské 
styky se SNS, s.o.k.

si Vás dovolují pozvat na

Organizátoři: Informace a přihlášky: Uzávěrka přihlášek:
Komora pro hospodářské
styky se SNS, s.o.k.
Freyova 27
190 00 Praha 9
IČO: 25634763
DIČ: CZ25634763

Nataša Pospíšilová
tel.: 266 721 817
fax: 266 721 813
e-mail: pospisilova@komora.cz

Změna programu vyhrazena.

30. 9. 2013

Jednací jazyk: 
čeština, ruština, angličtina 
(překlad jazyků zajištěn)

Státní korporace pro atomovou 
energii ROSATOM
Bolshaya Ordynka Str., 24
119017 Moscow

Státní korporace 
pro atomovou energii

Pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky
Ve spolupráci s MPO ČR, velvyslanectvím RF v ČR, OZ RF v ČR, OPK RF a Svazem strojírenské technologie 
Za podpory Jihomoravského kraje a Veletrhy Brno, a.s.

Brno – Výstaviště, pavilon A, Rotunda, sál Morava
8. října 2013 od 09.30 do 16.00 hodin  

PROGRAM
09,00 – 09,30
Registrace účastníků – pavilon A, Rotunda

I. PLENÁRNÍ ČÁST
09,30 – 09,35
Zahájení Business dne Ruské federace
09,35 – 09,45
Zahajovací vystoupení předsedy představenstva 
Komory pro hospodářské styky se SNS Václava Petříčka
09,45 – 10,15 
Pozdravná vystoupení:
Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Sergej Borisovič Kiselev, velvyslanec RF v ČR
Jiří Cienciala, ministr průmyslu a obchodu ČR 
K. B. Komarov, zástupce generálního ředitele státní korporace „Rosatom“
Jan Světlík, předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE a.s.
Martin Klučar, chargé d'affaires Velvyslanectví ČR v RF 
Petr Zemánek, ředitel Svazu strojírenské technologie
10,15 – 10,30
Vystoupení V. I. Limerenka, prezidenta „NIAEP-ACE“ – „Perspektivy
vybavenosti JE ruského typu a mezinárodní spolupráce“
10,30 – 10,45
Vystoupení Michaila Petroviče Zaitseva, ministra ekonomiky 
Republiky Udmurtie – „Prezentace investičního potenciálu 
a možností pro české firmy v Republice Udmurtie“
Přestávka, občerstvení

II. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ V SEKCÍCH
11,00 – 14,00 1. SEKCE (sál MORAVA) 
Rozvoj česko – ruské obchodně ekonomické spolupráce, 
možnosti uplatnění českých firem v regionech RF, podpora 
českého exportu
Vystupující:
Michal Bakajsa, náměstek GŘ ČEB a.s. – „Prezentace aktivit 
ČEB ve prospěch českých exportérů“

Georgij Vasilievič Samodurov, prezident Asociace výrobců 
obráběcích strojů RF – „Možnosti spolupráce ruských a českých 
výrobců obráběcích strojů“
Andrej Leušev, generální ředitel SBERBANK – „Představení pro-
jektu SBERBANK Rusko: Delovaya Sreda – www.dasreda.com. 
Hledání nových obchodních partnerů v Rusku.“
Aleksandr Aleksandrovič Grebenščikov, zástupce gubernátora, 
ministra průmyslu a energetiky Rostovské oblasti – „Prezentace 
investičního potenciálu a možnoností pro české firmy v Rostov-
ské oblasti RF“
Filip Šuman, místopředseda Českého olympijského výboru
– „Prezentace projektu Českého národního olympijského 
výboru k ZOH SOČI 2014“
Jiří Štěrba, BBD, advokátní kancelář, v.o.s. – „Praktická zkušenost
s podnikáním v RF“
a další dle samostatného programu.

11,00 – 16,00 2. SEKCE (Rotunda) 
Evropské fórum dodavatelů jaderného průmyslu „Atomex – Evropa“
Témata vystoupení:
„Perspektivy vybavenosti JE ruského typu a mezinárodní 
spolupráce“
„Zkušenosti a potenciál českých firem při výrobě zařízení 
pro jaderný průmysl“
„Zkušenosti a mechanismy spolupráce ruských podniků 
a zahraničních dodavatelů na příkladu České republiky“
„Roční program nákupu Státní korporace „Rosatom“ 
na rok 2014 – nové možnosti pro zahraniční dodavatele“
„Mezinárodní spolupráce při projektování a budování 
mezinárodního výzkumného reaktoru MBIR“
„Mezinárodní spolupráce při budování reaktoru SVBR-100“
„Organizace systému podpory exportu a možnosti rozvoje 
mezinárodní obchodní spolupráce“
a další dle samostatného programu

PŘEDSEDNICTVO:
Za ruskou stranu: Za českou stranu:
Sergej Borisovič Kiselev Přemysl Sobotka
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Kirill Borisovič Komarov Jiří Cienciala
zástupce generálního ředitele státní korporace „Rosatom“ ministr průmyslu a obchodu ČR
Georgij Vasilijevič Samodurov Václav Petříček
prezident Asociace výrobců obráběcích strojů RF předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS
  František Masopust
  výkonný ředitel Komory pro hospodářské styky se SNS

„Business den Ruské federace“
a Evropské fórum dodavatelů jaderného průmyslu



 

Brno – Výstaviště, pavilon A, Rotunda, sál Morava
8. října 2013 od 09.30 do 16.00 hodin  

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

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

Tel.:  ....................................   Fax:  ....................................   E-mail:  .....................................................

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

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

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

Závazná přihláška na

Závazně potvrzujeme svou účast:

Počet osob  ..............................................

Účastnický poplatek za 1 osobu: 550,-Kč (vč. DPH). Pro zahraniční účastníky 22 EUR/osoba.
Uzávěrka přihlášek:                       30. září 2013

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

Přihlášku zašlete mailem na pospisilova@komora.cz, nebo faxem na 266-721-813.
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.

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

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

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

Komora pro hospodářské 
styky se SNS, s.o.k.

„Business den Ruské federace“

Státní korporace 
pro atomovou energii

Mám zájem po skončení plenární části o účast v sekci:
Sekce 1  «Rozvoj česko–ruské obchodně ekonomické spolupráce, možnosti uplatnění českých 
                  firem v regionech RF, podpora českého exportu»

Sekce 2  «Evropské fórum dodavatelů jaderného průmyslu „ATOMEX-Evropa“»

a Evropské fórum dodavatelů jaderného průmyslu

 


