
 

 

                                                                           

    

 
                                                           
 
 
 
                                                                                        Praha 18.4. 2016 

 
Vážená paní, vážený pane,  
 

na základě pověření Úřadu vlády České republiky si Vás dovolujeme pozvat k účasti na 
podnikatelské misi doprovázející předsedu vlády České republiky při jeho oficiální 
návštěvě Státu Izrael v rámci česko-izraelských mezivládních konzultací. Cesta se 
uskuteční v termínu od 21.-22.5.2016. Podnikatelskou misi organizačně společně zajišťují Svaz 
průmyslu a dopravy ČR a Česko-izraelská smíšená obchodní komora. 

Podnikatelskou delegaci povedou viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký a president 
Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavel Smutný. Předpokládáme, že delegaci budou 
tvořit nejen firmy, které již s izraelskou stranou spolupracují a jejichž aktivitu v teritoriu tato 
významná návštěva může podpořit, ale i představitelé podnikatelských subjektů, které chtějí 
této příležitosti využít k navázání nových obchodních kontaktů. Základním kamenem programu 
je téma ochrany kritické infrastruktury. A dále bude program přizpůsoben upraven dle 
požadavků firem a doporučení Velvyslanectvím České republiky v Izraeli. Mimo jiné 
plánujeme organizaci podnikatelského fóra a bilaterálních jednání firem   

 
Ubytování bude zajištěno v  luxusním, ovšem současně i cenově „náročnějším“ hotelu 

King David. Počet účastníků podnikatelské delegace je omezen kapacitou vládního speciálu.  

 

Ve městě Jerusalem se uskuteční podnikatelské fóru, jejichž cílem bude vyhledávání nových 
možností a partnerů pro české firmy v tomto teritoriu.  
 
V případě zájmu o misi Vás žádáme o vyplnění přihlášky na misi, elektronického formuláře a 
PP slidu. 

1. Podepsanou přihlášku zašlete, prosím, e-mailem na SP ČR na adresu 
ebradacova@spcr.cz 
 

2. Součastně s přihláškou je nezbytné vyplnit elektronický formulář, který naleznete zde:  
http://registrace.spcr.cz/?eventId=312&controller=event&task=individualRegist
er 
Bez vyplnění elektronického formuláře není možné vaši přihlášku akceptovat.    
 

3. Prosím Vás o vyplněného PP slide (do slide můžete vložit i logo společnosti)  a zaslání Evě 

Bradáčové (ebradacova@spcr.cz).  
 

 

Uzávěrka přihlášek je 29.4. 2016 
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Občané České republiky nepotřebují k cestě do Izraele víza, izraelská strana vyžaduje k 

povolení vstupu pouze cestovní doklad platný minimálně dalších šest měsíců ode dne vstupu. 
Stát Izrael nemusí vpustit do země držitele pasů, ve kterých jsou vyznačena razítka některých  
arabských a islámských států. Toto se netýká Egypta a Jordánska, se kterými má Izrael uzavřeny 
mírové smlouvy. 

 

Záloha na účastnický poplatek činí pro jednoho účastníka 14 900,- Kč.  
 

Účastnický poplatek zahrnuje: ubytování v hotelích, místní transfery, vízové poplatky, účast na 
podnikatelských seminářích, pronájmy sálů a jednacích prostor, poplatek za vyhledávání 
potencionálních partnerů, společenské akce, zápis do oficiálního katalogu mise a náklady 
spojené s přípravou cesty a službami pracovníků Svazu průmyslu a dopravy ČR. Vyúčtování 
bude provedeno daňovým dokladem po závěrečné kalkulaci všech nákladů s misí spojených. 

Současně s potvrzením účasti v misi Vám zašleme zálohovou fakturu na účastnický poplatek. 
Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou a budou též ke 
stažení na webových stránkách Svazu průmyslu a dopravy www.spcr.cz.  

Za SP ČR misi organizačně zajišťuje Mgr. Olga Zuláková, manažerka Sekce mezinárodních 
vztahů, tel. 225 279 406, 739 452 814, e-mail: ozulakova@spcr.cz.  

 
Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na setkání s Vámi.  
  
S pozdravem 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

   
    

       
 
 

Lukáš Martin, M.A.                                               Mgr. Karel Kortánek, MBA 
Ředitel sekce mezinárodních vztahů                      výkonný ředitel  
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