
 

POZVÁNKA  
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 

Vás z pověření 

MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 
srdečně zve k účasti 

 

V PODNIKATELSKÉ MIS I  DOPROVÁZEJÍC Í  MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ  ČR  

TOMÁŠE  PETŘÍČKA  

BĚHEM JEHO NÁVŠTĚV Y REPUBLIKY KOSOVSKÉ REPUBLIKY  

6 .  –  7 .  ZÁŘÍ  2019  

 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Vás z pověření Ministerstva zahraničních věcí České republiky 
srdečně zve k účasti v podnikatelské misi do Kosovské republiky, která bude doprovázet ministra zahraničních 
věcí Tomáše Petříčka při jeho návštěvě. 
 
Oficiální návštěva pana ministra v oblasti ekonomické spolupráce bude zaměřena na podporu ekonomické 
diplomacie v perspektivních sektorech pro vzájemnou spolupráci. 
 
Podnikatelskou delegaci povede prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pan Jaroslav Hanák. Delegace bude 
sestavena nejen z představitelů firem, které již mají v daném regionu rozpracovány projekty, a které by tato 
významná návštěva mohla podpořit, ale i firem, které chtějí navázat nové obchodní kontakty. 
 
Hlavním bodem našeho programu bude podnikatelské fórum a B2B jednání v Prištině, na které budou 
našimi partnerskými organizacemi pozváni partneři dle Vašich požadavků. 
 
Za perspektivní považujeme zejména následující obory, případně s nimi související služby: 
 

 vodohospodářství a odpadní průmysl, technologie na ochranu životního prostředí 

 energetika, modernizace a rekonstrukce energetických celků 

 důlní, těžební průmysl a ropný průmysl 

 strojírenství 

 doprava a dopravní infrastruktura, automotive, ekologická doprava, železniční a kolejová doprava 

 stavebnictví - dopravní stavby 

 zemědělská technika a technologie 

 potravinářství včetně potravinářských technologií 

 distributoři vína, zeleniny, ovoce 

 výroba léků a zdravotnických potřeb 

 E-commerce, ICT 
Mise by měla nabídnout i prostor pro investice do Kosova. 

 
 
RÁMCOVÝ PROGRAM: 

 
6. 9. 2019 

Odlet z Prahy do Prištiny (let vládním speciálem pravděpodobně v brzkých ranních hodinách, bude 
upřesněno) 

Česko-kosovské podnikatelské fórum za účasti ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, B2B jednání 

Další jednání a společná akce s možností networkingu s kosovskými partnery 

Přenocování v Prištině 

 

 



 

 

7. 9. 2019  

Pokračování individuálních jednání/dobrovolný program 

Odlet do Prahy (pravděpodobně ve večerních hodinách, bude upřesněno) 

 

Na přípravě programu intenzivně spolupracujeme s Ministerstvem zahraničních ČR, Velvyslanectvím ČR v 
Prištině a s našimi kosovskými partnery. Program bude nyní postupně upřesňován a přihlášené účastníky 
budeme průběžně informovat. 

 
Odhadované náklady na účast činí 18.800 Kč (členské firmy SP ČR mají 5% slevu) na osobu a zahrnují: 
ubytování v jednolůžkovém pokoji, místní přepravu autobusem, účast na podnikatelském fóru a B2B 
jednáních, účast na společenských akcích a občerstvení, tlumočení, zápis v prezentačním katalogu účastníků 
v angličtině, náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníků Svazu průmyslu a dopravy ČR během 
mise. Let vládním speciálem Praha – Priština a Priština - Praha účastníci nehradí.  
Vyúčtování bude provedeno po návratu daňovým dokladem po závěrečné kalkulaci všech nákladů 
spojených s cestou.  
 
 
Pro přihlášení na misi je potřeba: 

 Zaslat podepsanou a naskenovanou přihlášku na itauerova@spcr.cz 

 Vyplnit on-line registrační formulář s profilem firmy pod tímto odkazem 

 Vyplněný přiložený vzorový snímek prezentace s údaji o firmě na itauerova@spcr.cz 

 Zaslat kopii pasu na itauerova@spcr.cz 
 

 
Poznámka: Elektronický formulář, prosíme, vyplňte pečlivě, slouží jako zdrojový materiál pro vyhledání 
partnerů v Kosovu a jako profil firmy, který bude použit i do katalogu firem. Katalog obdržíte na začátku 
programu mise (cca 3 ks). Žádáme o rychlou reakci. 
 
Kontaktní osoba pro zajištění mise: Irena Tauerová, tel.: +420 225 279 403, e-mail: itauerova@spcr.cz  
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