
 

 

     

                                 

 

 

 

 
V Praze dne 5.10. 2017 

Vážená paní, vážený pane,  
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Komorou pro 
hospodářské styky se zeměmi SNS si Vás na základě pověření Kanceláře prezidenta republiky  
dovolují pozvat k účasti v podnikatelské misi doprovázející prezidenta ČR pana Miloše 
Zemana na jeho státní  návštěvě Ruské federace. Cesta se uskuteční v předpokládaném 
termínu od 21.-24.11.2017.   

Předpokládáme, že delegaci budou tvořit nejen firmy, které již mají v Ruské federaci 
rozpracovány projekty a které by tato významná návštěva mohla podpořit, ale i představitelé 
podnikatelských subjektů, které chtějí této příležitosti využít k navázání nových obchodních 
kontaktů. Tomu bude přizpůsoben i program cesty, který v současné době intenzivně 
připravujeme. Přílet do Moskvy je naplánován na 21. listopadu 2017. Následně bude navštíveno 
i významné regionální centrum – město Jekatěrinburg, kde proběhnou obchodní konference  
a bilaterální jednání. 

Počet účastníků podnikatelské delegace je omezen kapacitou vládního speciálu a 
samostatného podnikatelského letadla.  

Přesto, že v tomto okamžiku není ještě k dispozici definitivní program cesta prezidenta 
České republiky, v příloze Vám předkládáme hrubý nástin toho, jak by měl (mohl) vypadat 
program doprovodné podnikatelské mise. 

V této souvislosti Vás žádám o stručnou informaci o úspěšných aktivitách a Vašich 

rozpracovaných projektech v Ruské federaci, které by bylo možné v rámci cesty podpořit. 

Tyto informace budou použity pro přípravu podkladů pro pana prezidenta.   
 

Záloha na účastnický poplatek činí pro jednoho účastníka je  69 200,- Kč.    
Účastnický poplatek zahrnuje: vládní speciál a pronájem samostatného podnikatelského 

letadla, 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 ČR, Hospodářské komory ČR, Komory SNS v průběhu mise. 

Vyúčtování bude provedeno daňovým dokladem po závěrečné kalkulaci všech nákladů s misí 

spojených. 

 

V případě zájmu o účast v podnikatelské misi Vás žádáme o vyplnění přiložené přihlášky, 

elektronického registračního formuláře a PPT slidu.  

Dbejte prosím na správnost vyplnění všech požadovaných údajů (zejména profilů firem 

v registračním formuláři a PP prezentaci) v ruském jazyce!  Ve většině případů se jedná 

o technický text a slouží pro prezentaci Vaší firmy v RF.  

1. Podepsanou přihlášku zašlete, prosím, e-mailem na SP ČR na adresu  

ozulakova@spcr.cz nejpozději do 23.10.2017 

mailto:ozulakova@spcr.cz


 

2. Současně s přihláškou je nezbytné vyplnit elektronický formulář, který naleznete zde: 

http://registrace.spcr.cz/mise?eventId=524&controller=event&task=individualRegister 

nebo zde http://registrace.spcr.cz/  nejpozději do 23.10.2017 

Bez vyplnění elektronického formuláře není možné Vaši přihlášku akceptovat.    

Formuláře je vhodné vyplnit v krátkém časovém intervalu v  prohlížecí Google Chrom 

či Mozilla FireFox. PO VYPSÁNÍ VŠECH NEZBYTNÝCH ÚDAJŮ DO 

REGISTRACE A VLOŽENÍ POTVRZOVACÍHO KÓDU, APLIKACE 

AUTOMATICKY ZNÁZORNÍ REKAPITULACI ÚDAJÚ A JE NUTNÉ 

STISKNOUT TLAČÍTKO DALŠÍ.  Po úspěšné registraci obdržíte potvrzení na Váš e-

mail.   

 

3. Dále Vás žádáme o vyplnění vzorového snímku (v ruštině!) v Power Point (slouží pro 

představení delegace na podnikatelském fóru) a jeho zaslání (ozulakova@spcr.cz).  

 

Jakmile od Vaší společnosti obdržíme PŘIHLÁŠKU, zašleme Vám pokyny k vyřízení 

vstupních víz do RF a zašleme zálohovou fakturu na účastnický poplatek.  Další podklady a 

informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou.  

Za SP ČR misi organizačně zajišťuje Mgr. Olga Zuláková, manažerka sekce 

mezinárodních vztahů, tel. 225 279 406, e-mail: ozulakova@spcr.cz.  

Za HK ČR misi organizačně zajišťuje Ing. Petr Talafús, zástupce ředitele Zahraničního 

odboru HK ČR, tel.: +420 724 435 085, email: talafus@komora.cz. 

 

Za Komoru SNS misi organizačně zajišťuje Jana Kordačová, zástupkyně výkonného 

ředitele, tel.:+420 737 479 937, e-mail: kordacova@komora.cz.  

 

Děkuji Vám za spolupráci a těšíme se na viděnou. 

 

 
Uzávěrka přihlášek je 23. října  2017! 

 

S pozdravem 
 
 

          
Ing. Dagmar Kuchtová      PhDr. Jiří Hansl 

                  generální ředitelka                                    ředitel Zahraničního odboru 
        Svaz průmyslu a dopravy ČR                                                Hospodářská komora České republiky 
 
 
 
 
 
                                                                         

Ing. František Masopust 
                                                                                výkonný ředitel 
                                                             Komora pro hospodářské styky se SNS    
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