
 

 

                                      

 

 

 

                                                                                                                    V Praze dne 28. března 2014 
Vážená paní, vážený pane, 
 
na základě pověření Kanceláře prezidenta republiky si Vás dovolujeme pozvat k účasti 
v podnikatelské misi doprovázející prezidenta České republiky Miloše Zemana při jeho 
státní návštěvě Rumunska a Moldavska.  Cesta se uskuteční v termínu od 20. do 23. 
května 2014.      
                                                                                                                                
Podnikatelskou misi organizačně společně zajišťují Svaz průmyslu a dopravy ČR 
(Rumunsko) a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS (Moldavsko).   
 
V rámci cesty navštívíme Bukurešť a Kišiněv. Předpokládáme, že delegaci budou tvořit 
nejen firmy, které mají již v daném teritoriu rozpracovány projekty, které by tato 
významná návštěva mohla podpořit, ale i představitelé podnikatelských subjektů, kteří 
chtějí této příležitosti využít k navázání nových obchodních kontaktů. Tomu bude 
přizpůsoben program cesty, který v současné době intenzivně připravujeme. V obou 
zemích   budou stěžejním bodem našeho programu podnikatelská fóra a bilaterální 
jednání s partnery.  
 

Záloha na účastnický poplatek činí pro jednoho účastníka  37.000,- Kč. 
Účastnický poplatek zahrnuje: ubytování v hotelích, místní transfery, účast na 
podnikatelských seminářích, pronájmy sálů a jednacích prostor, poplatek za vyhledávání 
potencionálních partnerů, společenské akce, zápis do oficiálního katalogu mise a náklady 
spojené s přípravou cesty a službami pracovníků Svazu průmyslu a dopravy a Komory SNS 
v průběhu mise. Vyúčtování bude provedeno daňovým dokladem po závěrečné kalkulaci 
všech nákladů s misí spojených. 

Podepsanou přihlášku zašlete, prosím, e-mailem na SP ČR na adresu mtrublova@spcr.cz  
nejpozději do 22.4.2014. Současně s přihláškou je nezbytné vyplnit elektronický formulář, 
který naleznete zde:  

http://registrace.spcr.cz/?eventId=54&controller=event&task=individualRegister 

nebo zde http://registrace.spcr.cz/ 

Bez vyplnění elektronického formuláře není možné Vaši přihlášku zpracovat.    

Prosíme Vás o vyplnění jednoho vzorového snímku Powerpoint, který je v příloze. Slouží 
pro představení delegace na podnikatelském fóru.  Současně přiložte logo firmy v tiskové 
kvalitě (PDF, AI nebo JPG alespoň 300DPI) a zašlete na mtrublova@spcr.cz . 

Současně s potvrzením účasti v misi Vám zašleme poštou zálohovou fakturu na účastnický 
poplatek. Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou 
a budou též ke stažení na webových stránkách Svazu průmyslu a dopravy www.spcr.cz a 
Komory SNS www.komorasns.cz. 
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Za SP ČR misi organizačně zajišťuje Mgr. Pavel Fára, manažer sekce mezinárodních 
vztahů, tel. 225 279 405, 734 416 310, e-mail: pfara@spcr.cz a Mgr. Olga Zuláková, 
manažerka sekce mezinárodních vztahů, tel. 225 279406, 739 452 814, e-mail: 
ozulakova@spcr.cz.  

Za Komoru pro hospodářské styky se SNS misi (Moldavsko) zajišťuje Jana Kordačová, 
zástupkyně výkonného ředitele, tel.: 266 721 812, 266 721 815, fax: 266 721 813, e-mail: 
kordacova@komora.cz, trushko@komora.cz .  

 

V  souvislosti s přípravou podkladů pro Kancelář prezidenta republiky Vás žádáme o 
zaslání  stručné informace o rozpracovaných projektech v daném teritoriu, resp. o 
smlouvách a dohodách, jež by mohly být v přítomnosti pana prezidenta na 
podnikatelských fórech podepsány, na adresu ozulakova@spcr.cz nejpozději do 10. 
dubna 2014. Informaci je možné vepsat do elektronického formuláře do pole vaše 
aktivity v teritoriu. 
 
 
 
S pozdravem 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Ing. Dagmar Kuchtová                           Ing. František Masopust 

ředitelka Sekce mezinárodních vztahů            výkonný ředitel  
      Svaz průmyslu a dopravy ČR   Komora pro hospodářské styky se SNS  
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