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1. Webináře a konzultace o příležitostech pro české firmy 

Odbor ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničí ČR organizuje v říjnu další akce určené 
firmám a podnikatelům.  

Webináře jsou zdarma, je však potřeba se k účasti registrovat, následně obdržíte potvrzení 
registrace a doplňující informace. 

Velká Británie – brexit https://www.export.cz/akce/webinar-brexit-1/ 
úterý 13. října 2020 od 14:00 hodin SELČ.  

na webináři vystoupí náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, který poskytne 
informace o aktuálním dění kolem Brexitu a nástrojích ekonomické diplomacie na podporu 
českých firem, ekonomická diplomatka české ambasády v Londýně Michaela Chrtová bude 
informovat o tom, na co se české firmy musí připravit a jaká pravidla a podmínky obchodování 
budou platit po skončení přechodného období. Zároveň získáte informace o obchodních 
příležitostech, perspektivních oborech podnikání, kultuře obchodního jednání a aktuálním 
vývoji v souvislosti s pandemií. 

USA    https://www.export.cz/akce/webinar-usa-2/ 
úterý 20. října 2020 od 15:00 hodin SELČ 

ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky ve Washingtonu, webináře se zúčastní 
ekonomický diplomat Jiří Janíček, zemědělský diplomat Petr Ježek a vědecký diplomat Luděk 
Moravec, kteří zprostředkují informace o konkrétních obchodních příležitostech, 
perspektivních oborech podnikání, kultuře obchodního jednání a také aktuální informace 
v souvislosti s šířením koronaviru. 

Severní Afrika   https://www.export.cz/akce/severni-afrika-2/  
středa 21. října 2020 od 10:00 hodin SELČ 

ve spolupráci s českými ambasádami v Maroku, Alžírsku a Egyptě, na webináři vystoupí 
ekonomický diplomat v Rabatu Jan Hladík, ekonomická diplomatka v Alžíru Alena Štojdlová a 
ekonomická diplomatka v Káhiře Ludmila Leškovská a zprostředkují informace o konkrétních 
obchodních příležitostech, perspektivních oborech podnikání, kultuře obchodního jednání a 
také aktuální informace v souvislosti s šířením koronaviru. 

Světová ekonomika v časech Covid-19: Realita, výhled a příležitosti pro české firmy  
https://www.export.cz/akce/ekonomika-covid/ 
pátek 23. října 2020 od 14:00 hodin SELČ 

s náměstkem ministra zahraničních věcí ČR Martinem Tlapou, hlavní ekonomkou 
Raiffeisenbank Helenou Horskou, členem bankovní rady ČNB Alešem Michlem a hlavním 
ekonomem MZV Markem Pyszkem. 
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Online individuální konzultace s ekonomickými diplomaty 

On-line konzultace nabízejí zástupcům českých firem možnost individuálního on-line jednání 
s ekonomickými diplomaty v dané zemi, získání informací o aktuálních exportních 
příležitostech, podmínkách vstupu na trh anebo možnostech expanze obchodních či 
investičních aktivit v příslušné zemi. 

Na on-line konzultaci je možné se rezervovat prostřednictvím registrace na uvedených 
webových adresách, kde si můžete vybrat z nabízených volných časů. Po registraci obdržíte 
potvrzení registrace a následně odkaz, díky kterému se budete moci v příslušný den a čas spojit 
s ekonomickým diplomatem. Délka konzultace je 30 minut. 

Thajsko    https://www.export.cz/akce/exportni-konzultace-thajsko-2/ 
čtvrtek 8. října 2020 mezi 9:00 – 12:00 hod SELČ  

s ekonomickým diplomatem velvyslanectví ČR v Bangkoku Alešem Ždimerou. 

Malajsie    https://www.export.cz/akce/exportni-konzultace-malajsie-2/  
čtvrtek 15. října 2020 od 14:00 - 17:00 hodin SELČ  

s ekonomickými diplomatkami velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur Lenkou Tomanovou a 
Renatou Brandstätterovou.  

Indie    https://www.export.cz/akce/exportni-konzultace-indie-2/ 
pátek 23. října 2020 od 9:00 - 12:00 hodin SELČ 

s ekonomickým diplomatem velvyslanectví ČR v Dillí Milanem Dostálem.  
 
Seznam všech akcí naleznete na stránkách: https://www.export.cz/akce/ 

Kontakt, podrobné informace: 
Zuzana Gamrotová, Odbor ekonomické diplomacie 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 
T: 224 182 846 E: zuzana_gamrotova@mzv.cz         W: www.mzv.cz/ekonomika 

 
2. Videokonference s kazachstánskými partnery 

Ministerstvo zemědělství ČR společně s Velvyslanectvím ČR v Kazachstánu a zemědělským 
expertem MZe ČR v Kazachstánu organizuje videokonferenci s kazachstánskými obchodními 
partnery, která proběhne ve čtvrtek dne 21. 10. 2020 v 10:00 SEČ.    Cílem je propojit české 
firmy mající zájem o export do Kazachstánu s vhodnými kazachstánskými partnery. 
Videokonference proběhne v platformě MS Teams v ruském jazyce. 

Program 

1. Plenární online zasedání:  

• Olga Kalinová (ZÚ ČR v Nur-Sultánu) - moderování webináře, organizační záležitosti 

• Luboš Joza (ZÚ ČR v Nur-Sultánu) – úvodní prezentace 

• Ani Hakobjan (MZe ČR) – úvodní prezentace 

• ČEB – Exportní financování, EGAP – Pojištění českého agroexportu 

• Artjom Lukašov (zemědělský expert v Kazachstánu) – informace o využití místní síly 
v praxi a jeho přínos pro české i kazachstánské firmy, krátké představení českých 
účastníků a v případě zájmu též kazachstánských účastníků  
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2. Online B2B jednání 

• Prezentace českých firem a diskuse s kazachstánskými partnery, v případě potřeby 
je možné zapojit i zástupce ČEB a EGAP, které zhodnotí konkrétní možnosti 
exportního financování a pojištění.  

Přihlášky zasílejte do 14. 10. 2020 na e-mail ZÚ Nur-Sultán: commerce_nur-sultan@mzv.cz  a 
v kopii na ani.hakobjan@mze.cz.  Společně s přihláškou zašlete rovněž krátké shrnutí aktivit a 
zájmů Vaší společnosti v KZ v ruštině v rozsahu max. 1 stránky A4. 

Odkazy na plenární online zasedání a samostatné online B2B jednání Vám budou zaslány 
elektronicky, a to nejpozději do 16. 10. 2020, dne 20. 10.  2020 obdržíte seznam KZ firem, které 
projevily o vaši společnost zájem. KZ firmy se však budou moci připojit k Vašemu skupinovému 
videohovoru i bez předchozího oznámení příp. při projevení zájmu během plenární zasedání, 
pokud se nebude jednat o čistě dvoustranné jednání. 

Kontakt: 
Mgr. Ani Hakobjan(ová) 
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, Oddělení zemí SNS, Afriky a proexportní politiky 
Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 110 00 Praha 1 
T:   221 812 620  E: ani.hakobjan@mze.cz 
M: 725 721 477  W: www.eagri.cz 

  
3. Projekty ekonomické diplomacie 

Ministerstvo zahraničních věcí vyzvalo zastupitelské úřady České republiky k předkládání 
návrhů projektů na podporu ekonomické diplomacie určených k realizaci v roce 2021. 
Schválené projekty budou moci jednotlivé úřady realizovat v období od 01.01. do 31.12.2021. 

Realizace projektů ekonomické diplomacie je umožněna díky společnému nástroji financování 
ekonomické diplomacie. Návrhy projektů připravují zastupitelské úřady ve spolupráci se 
zapojenými resorty a podnikatelskými asociacemi a mohou být předkládány od 05. do 
25. 10. 2020. Při jejich přípravě se doporučuje zaměřit se na perspektivní sektory spolupráce 
v jednotlivých teritoriích, které jsou uvedené v Mapě strategických příležitostí. Předložené 
návrhy poté posoudí mezirezortní komise a rozhodne, které z nich se budou skutečně 
realizovat. 

České firmy a instituce se zájmem o participaci na některém z projektů se mohou obrátit na 
Klientské centrum pro export či přímo na příslušný zastupitelský úřad.  

Návrhy projektů mohou předkládat jednotlivé firmy nebo jejich oborová sdružení. Využijte 
této příležitosti nebo nám pošlete svoje náměty; sejde-li se více námětů na stejné teritorium, 
návrh předložíme za Asociaci. 

Seznam schválených projektů bude zveřejněn na webových stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí v sekci ekonomika po zasedání mezirezortní komise na začátku prosince. 

Kontakt: 
Lenka Vytasilová, Odbor ekonomické diplomacie 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky  
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 
mail: Lenka_Vytasilova@mzv.cz web: www.mzv.cz/ekonomika 
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