Komora pro hospodářské styky se SNS
si Vás dovoluje pozvat na

Business den
Ruské federace
Brno, Výstaviště, pavilon A3, sál Morava
8. října 2019 od 09,30 do 13,30 hod.
Ve spolupráci s
Velvyslanectvím RF v ČR a OZ RF v ČR, za podpory Veletrhů Brno, a.s

PROGRAM
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:
Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR
………. – náměstek ministra průmyslu a obchodu RF
Alexander Vladimirovič Zmejevskij - velvyslanec RF v ČR
Vítězslav Pivoňka – velvyslanec ČR v RF (TBC)
Marek Svoboda – zástupce náměstka ministra
zahraničních věcí ČR
Jaroslav Hanák – prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
………. – viceprezident Hospodářské komory ČR
Prezentace:

11.55 – 12.10
Alexej Alexandrovič Jakovlev, náměstek předsedy
Výboru pro průmyslovou politiku a inovace Petrohradu

– prezentace investičního a průmyslového potenciálu
Petrohradu
12.10 - 12.25
Anton Zur, Head of Transaction Banking, Sberbank
Europe – „Skupina Sberbank – most mezi Evropou a Ruskem“

12.25 – 12.40
Leoš Tomíček, viceprezident Rosatom Overseas a.s.
/Zdeněk Šíma, jednatel Rosatom Central Europe s.r.o.

– „Zkušenosti státní korporace Rosatom v realizaci zahraničních
projektů“
12.40 – 12.55
Jan Kohout, partner PRK & Partners advokátní
kancelář s.r.o. – „Novinky v právní oblasti pro zahraniční

firmy v RF“

10.55 – 11.10

12.55 – 13.10

Michail Chomič, stálý představitel hlavy Udmurtské

republiky při prezidentovi RF, místopředseda vlády

Jitka Haubová, výkonná ředitelka pro Korporátní
bankovnictví, Komerční banka, a.s. – prezentace

Udmurtské republiky – prezentace investičního

produktů KB

a průmyslového potenciálu Udmurtské republiky
11.10 – 11.25
Jan Procházka, GŘ a předseda představenstva, EGAP a.s.
– prezentace služeb EGAP a.s. pro české exportéry do RF

13.10 – 13.25
Galina Alexandrovna Penjagina, ředitelka odboru
investic a průmyslu Jaroslavské oblasti – prezentace

investičního a průmyslového potenciálu Jaroslavské oblasti

11.25 – 11.40

13.25 – 13.40

Ildar Raviljevič Mingaleev, náměstek ministra průmyslu
a obchodu Republiky Tatarstán – prezentace investičního

Viktor Kladov, ředitel odboru mezinárodní spolupráce
korporace Rostech – prezentace činnosti korporace

a průmyslového potenciálu Republiky Tatarstán (TBC)

a možností pro české firmy

11.40 – 11.55

13.40 – 13.50

Tomáš Hadžega, ředitel úseku exportního financování, ČEB
a.s. – produkty ČEB a.s. pro české exportéry do Ruské federace

Jiří Podhola, ředitel České centrum – Český dům
Moskva – aktuální nabídka ČDM pro české podnikatele

Zakončení Business dne Ruské federace

www.komorasns.cz

Změna programu vyhrazena.

Komora pro hospodářské styky se SNS
Závazná přihláška na

Business den
Ruské federace
Brno, Výstaviště, pavilon A3, sál Morava
8. října 2019 od 09,30 do 13,30 hod.
www.komorasns.cz
Název organizace: ............................................................................................................................
Adresa (sídlo): ...................................................................................................................................
Tel.: ................................. E-mail: ..................................................................................................
IČ: ................................................................. DIČ: .........................................................................
Bankovní spojení (slouží k identifikaci platby): ......................................................................................
Jméno, příjmení, titul, funkce účastníků: .......................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Účastnický poplatek za 1 osobu: 550 Kč (bez DPH).
Simultánní tlumočení do RJ/ČJ zajištěno.

Uzávěrka přihlášek: 27. září 2019
Závazně potvrzujeme svou účast:
Počet osob ..............................................
Účastnický poplatek ve výši celkem .......................... Kč (bez DPH) uhradíme po obdržení faktury.
Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací akce, včetně malého občerstvení.
Přihlášku zašlete mailem na tauchmanova@komora.cz nebo faxem na 266 721 813.

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 dokumentu: http://komorasns.cz/assets/attachments/Informace-GDPR-klientiKSNS.doc

V ............................................... dne ......................................

razítko, podpis oprávněné osoby

