
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

Vás zve na seminář 

Obchodní příležitosti k dodávkám do mezinárodních 
organizací 

dne 17. prosince 2013 ve Velkém sále Černínského paláce, 

Loretánské nám. 5, Praha 1 

Účelem semináře je informovat o možnostech účastnit se výběrových řízení na dodávky zboží a služeb 

do mezinárodních organizací, poskytnout užitečné kontakty, důležité praktické informace a zkušenosti 

při zapojení do těchto výběrových řízení. 

Součástí semináře bude vystoupení hostů z Úřadu OSN pro servisní zabezpečení projektů (UNOPS), 

který zprostředkovává nákupy zboží a služeb na objednávku jednotlivých organizací OSN pana Nielse 

Ramma a z Rozvojového programu OSN (UNDP) v Kodani paní Kerry Kassow. 

Program: 
 

8:30 - 9:00 Registrace 
9:00  Úvodní slovo náměstka ministra zahraničních věcí p. T. Duba, informace k dodávkám                           

do mezinárodních organizací a úloze MZV v této oblasti 
9:15  Prezentace K. Kassow, zástupkyně UNDP – „Doing Business with the UN“ 
10:00  Prezentace N. Ramma, zástupce UNOPS – „Introduction to the UN Marketplace“ 
10:30 Vystoupení K. Komárka, vedoucího pracovní skupiny UNESCO – „Prezentace k problematice 

UNESCO“ 
10:45 Vystoupení M. Dvořáka, generálního konzula ČR v New Yorku  
10:55 Coffee break 
11:15  Praktické zkušenosti českých podniků s výběrovými řízeními na dodávky                                                                             

do mezinárodních organizací  (SVOS Přelouč, Papírny Brno)  
11:30  Vystoupení K. Kassow  „Prezentace k problematice UNDP“ 
12:00  Vystoupení N. Ramma  „Prezentace k problematice UNOPS“ 
12:20  Vystoupení M. Čančíka, zástupce velvyslance ČR v Kodani 
12:30 - 13:30 Diskuze a dotazy 
13:30 Závěrečné slovo ředitele odboru OSN MZV ČR p. Ivana Jančára 

  13:40 – 14:40  Pro zainteresované možnost zorganizování přímých individuálních jednání se zástupci UNOPS            
a UNDP (á cca 10 min.). Zájem laskavě avizujte předem e-mailem nebo telefonicky (viz níže).  

 
 
 

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme o zaslání potvrzení účasti a případné požadavky na 
zorganizování individuálních jednání se zástupci UNOPS a UNDP na adresu 
osn_sekretariat@mzv.cz  nebo telefonicky tel.: 224 182 716 nejpozději do 12. 12. 2013.  
 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky 

Odbor Organizace spojených národů 
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 
 tel.: +420 224 182 716 nebo +420 224 182 324 
 e-mail: osn_sekretariat@mzv.cz  www.mzv.cz 


