
 

 

POZVÁNKA NA KONZULTACE S EKONOMICKÝMI DIPLOMATY 

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) 
Vás z pověření Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstva 

zemědělství ČR (Mze) 

zve na 

Konzultace s českými ekonomickými diplomaty 

 

Formát akce a celá organizace se změní tak, aby bylo možné vyhovět aktuálně platným epidemiologickým nařízením. 

Protože v tuto chvíli není možné, aby se takové množství osob setkalo na jednom místě, jak to bývalo obvyklé, budou 

ekonomičtí diplomaté cestovat na schůzky za Vámi do Vašich firem či kanceláří v rámci Prahy. Pro mimopražské, 

kteří zde nemají vlastní ani pronajaté kanceláře, nabídneme omezenou možnost schůzky uskutečnit v našem sídle 

v Praze - Vysočanech.  

Úspěšná registrace na akci Vám bude potvrzena automatickým e-mailem! Pokud e-mail během krátké doby po 

provedení registrace neobdržíte, nebyla registrace provedena.  

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast subjektům, které mají vůči němu neuhrazené splatné závazky. 

Firmě, která nebude předem registrována prostřednictvím elektronického formuláře, nebudeme schopni umožnit 

účast na konzultacích s ohledem na předem sestavený časový harmonogram jednotlivých schůzek. 

Doporučujeme zaslat registraci co nejdříve, při zpracování časového harmonogramu bereme zřetel na 

časovou posloupnost došlých přihlášek. Uzávěrka registrací je v pátek 11. června 2021 ve 12.00, časový 

harmonogram schůzek Vám bude zaslán nejpozději v pátek 18. června 2021, u firem konzultujících v 

prostorách SP ČR je podmínkou předchozí připsání registračního poplatku na účet. 

Maximální počet schůzek, které lze v rámci Konzultací sjednat, je 5.  

Délka jednotlivých schůzek bude 30 minut. 

 
Kontaktní osoby:          

Eliška Ďomin, tel.: 225 279 407, mobil: 733 643 515, e-mail: edomin@spcr.cz   
Petra Šeráková, tel.: 225 279 404, mobil: 731 411 179, e-mail: pserakova@spcr.cz 

 

 

 

Organizátor i účastníci dodrží v místě konání mimořádná ochranná opatření ministerstva zdravotnictví schválená 

vládou ČR a platná ke dni konání akce (testy, rozestupy, respirátory, dezinfekce aj.) 

 

Kdy:   23. – 25. června 2021 

Kde:    Sídlo SP ČR / kanceláře Vaší firmy v Praze 

Registrace:  Přímý vstup do registrace nebo http://registrace.spcr.cz/ 

Poplatek za registraci: 650 Kč + DPH pro firmy konzultující v sídle SP ČR, ostatní zdarma 

Uzávěrka přihlášek: 11. června 2021 ve 12.00 
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