
 

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky 

 

 

POZVÁNKA 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Hospodářská komora ČR a Regionální hospodářská 

komora Brno vás zvou na 

TERITORIÁLNÍ KULATÉ STOLY 

pro exportéry k obchodním příležitostem v Japonsku, Latinské Americe se 
zaměřením na Peru, Severní a Subsaharské Africe, USA a Indii. 

DATUM:  STŘEDA 9. ŘÍJNA 2019 

MÍSTO:  Budova Regionální hospodářské komory Brno, 

Výstaviště 1, 648 04 Brno (areál BVV) 

 

Cílem kulatých stolů je předat nejaktuálnější informace o exportních příležitostech, 

podnikatelském prostředí a specifikách trhů přímo od odborníků ve vybraných zemích. 

Součástí kulatých stolů bude diskuse s ekonomickými diplomaty České republiky.  

PROGRAM 

9:30 – 10:30  JAPONSKO  
(registrace od 9:15) 
 

Vystupující: 
Bořivoj Minář – viceprezident Hospodářské komory ČR 
Tomáš Píša – zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy, MZV ČR 
Stanislav Beneš – ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tokiu 
 
11:00 – 12:00  SEVERNÍ A SUBSAHARSKÁ AFRIKA 
(registrace od 10:45) 
 

Vystupující: 
Bořivoj Minář – viceprezident Hospodářské komory ČR 
Tomáš Píša – zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy, MZV ČR 
Jan Hladík – ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rabatu 
Michal Minčev – ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Nairobi 
Ludmila Leškovská – manažerka B2B programu, Česká rozvojová agentura 
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13:00 – 14:00  LATINSKÁ AMERIKA SE ZAMĚŘENÍM NA PERU 
(registrace od 12:45) 
 

Vystupující: 
Bořivoj Minář – viceprezident Hospodářské komory ČR 
Tomáš Píša – zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy, MZV ČR 
Radka Sibille – ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Limě 

Ludmila Leškovská – manažerka B2B programu, Česká rozvojová agentura 
 

14:30 – 15:30   USA – obchodní příležitosti a podpora start-upů 
(registrace od 14:15) 

 

Vystupující: 
Bořivoj Minář – viceprezident Hospodářské komory ČR 
Tomáš Píša – zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy, MZV ČR 
Jiří Janíček – ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu 

Petr Heczko – ředitel divize zahraničních aktivit, CzechInvest  

 

16:00 – 17:00  INDIE 
(registrace od 15:45) 

 

Vystupující: 
Bořivoj Minář – viceprezident Hospodářské komory ČR 
Tomáš Píša – zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy, MZV ČR 
Milan Touš – ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Dillí 
Ivan Kameník – vedoucí Zahraniční kanceláře CzechTrade v Bengalúru 
 

Registrace je nutná na každý kulatý stůl zvlášť na e-mailové adrese: 

votavova@rhkbrno.cz. 

Dovolujeme si upozornit, že kapacita jednotlivých akcí je omezená. 

Akce je zdarma a lze na ni vstoupit i bez vstupenky na veletrh. Občerstvení bude zajištěno. Na akci 

budou pořizovány fotografie a zúčastněné osoby svou účastí souhlasí s jejich zveřejněním 

organizátory. 

Upozornění: Akce  je realizována v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Při příjezdu autem je na místě 
vybírán poplatek za parkování. Bezplatný pěší vstup do veletržního areálu bude pro registrované účastníky umožněn na 
základě jmenného seznamu přes recepci Kongresového centra (KC) v přízemí. Najdete nás ve druhé budově vpravo vedle 
KC – viz mapa ZDE 

https://www.bvv.cz/_sys_/FileStorage/download/1/914/bvv_map_cz.pdf

