
  

 
 

 

 

 

POZVÁNKA 
 

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 
 

Vás zve k účasti na semináři 

Čtvrtek 24. října 2019 od 10:00 hodin (od 9:45 registrace) 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Freyova 11, Praha 9 

      

              
  

 
Spojené státy americké jsou již několik let naším nejvýznamnějším exportním 
partnerem mimo EU a také jednou z našich nejdůležitějších exportních 
destinací z pohledu přidané hodnoty exportovaného zboží a zájem o toto 
teritorium se stále zvyšuje. Je to stabilní, jeden z největších a nejlukrativnějších 
trhů na světě a je zde velký potenciál. Seminář bude zaměřený na obchodní 
politiku mezi USA a EU, na fungování nové verze dohody mezi USA a Mexikem 
„NAFTA 2.0“ a na podnikání především v Texasu. Texas díky své legislativě má 
dobré podnikatelské podmínky, s minimem regulací a s nízkými korporátními 
daněmi je velmi otevřen firmám a české firmy odtud mohou rozvíjet své 
podnikání i s Mexikem. Svaz průmyslu a dopravy uskutečnil v roce 2016 
s místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace podnikatelskou misi na 
Floridu a podporuje firmy v uplatnění svých produktů a technologií i v dalších 
státech USA. V současné době usiluje o uskutečnění podnikatelské mise  do 
USA s místopředsedou vlády a  ministrem průmyslu a obchodu právě. 
 

Rámcový program: 
 
10:00 zahájení moderátorem Pavlem Fárou, zástupcem ředitele Sekce 

mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy (SPČR) 
- úvodní slovo viceprezidenta pro hospodářskou politiku a export Svazu 

průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara a uvítání přítomných 
- úvodní slovo velvyslance USA  J.E. Stephena B. Kinga 
- česko-americké a evropsko-americké obchodní vztahy – Eva 

Bartoňova, vedoucí oddělení Amerik / Odbor zahraničně 
ekonomických politik II, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

- „Doing Business in Texas“ – informace o nové USMCA (United States – 
Mexico – Canada Agreement) a NAFTA - Robert P. Braubach, Attorney 
at Law, Texas 

-   zkušenosti se vstupem na trh v Texasu – Dan Smith, CEO OKIN BPS 
11:30 individuální rozhovory, networking, občerstvení 
12:00 předpokládaný konec akce 
 

PŘIHLÁŠENÍ:  Vyplněním registračního formuláře na linku: 
http://registrace.spcr.cz/ 

 
JEDNACÍ JAZYK: angličtina 

 
KONTAKTNÍ OSOBA:  
Sabina Tančevová, stancevova@spcr.cz, T: +420 225 279 402 

 
Podnikání ve Spojených státech 

amerických 
 

http://registrace.spcr.cz/

