
 

 

 
                                     V Praze dne 31.7. 2012 

 
Vážená paní, vážený pane,  
 
na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR si Vás dovolujeme pozvat k účasti v 
podnikatelské misi doprovázející ministra průmyslu a obchodu ČR při jeho oficiální návštěvě 
Ruské federace. Cesta se uskuteční v termínu od 23. - 27. září 2012. Podnikatelskou misi 
organizačně společně zajišťují Svaz průmyslu a dopravy ČR a Komora pro hospodářské styky se 
SNS. 

Podnikatelskou delegaci povede prezident SP ČR Jaroslav Hanák. Delegace bude sestavena 
především z představitelů firem, které již mají v Ruské federaci rozpracovány projekty a které 
by tato významná návštěva mohla podpořit. Tomu bude přizpůsoben i program cesty, který 
v současné době intenzivně připravujeme. Přílet do Moskvy je naplánován  
na 23. září 2012. Následně budou navštíveny dva významné regiony Kemerovo a Čeljabinsk, kde 
proběhnou obchodní konference a bilaterální jednání. 

Počet členů podnikatelské delegace je omezen kapacitou vládního speciálu.  

Záloha na účastnický poplatek činí pro jednoho účastníka 59. 000,- Kč.   
Účastnický poplatek zahrnuje: přelety vládním speciálem, ubytování v jednolůžkových pokojích, 
víza, 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.  

Současně s potvrzením účasti na 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. 

Přihlášku zašlete, prosím, e-mailem na SP ČR na adresu mtrublova@spcr.cz  (1 výtisk 
podepsaný naskenovaný a 1 exemplář v elektronické podobě ve formátu Word).    
Vyplněné formuláře firemních profilů v českém a anglickém jazyce zasílejte výhradně 
elektronicky ve Wordu na adresu mtrublova@spcr.cz. 

Za SP ČR misi organizačně zajišťuje Mgr. Olga Zuláková, manažerka sekce mezinárodních vztahů, 
tel. 225279406, 739452814, e-mail: ozulakova@spcr.cz.  

Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2012 

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

Těšíme se na Vaši odpověď.  
 
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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