
Souhrnná hodnotící zpráva o projektech ekonomické 
diplomacie za rok 2011

 V roce 2011 bylo z 64 zastupitelských úřadů a 2 odborů MZV ČR předloženo celkem 112 
projektů na podporu ekonomické diplomacie.

 Komise pro výběr a schválení projektů na podporu ekonomické diplomacie na svých dvou 
zasedáních konaných 1. a 9. února 2011  posuzovala 108 předložených projektů, na jejichž realizaci 
požadovaly zastupitelské úřady finanční prostředky v celkové výši 18,2 mil. Kč. Na základě výsledků 
zasedání komise byly projekty rozděleny do tří kategorií:

 „A“ –  56 projektů schválených k přímé realizaci
 „B“ –  27 projektů schválených, avšak v té době bez potřebného finančního krytí 
 „C“ –  25 projektů zamítnutých

Vzhledem k celkovému objemu přidělených finančních prostředků pro rok 2011 byla většině 
zastupitelských úřadů zařazených v kategorii „A“ snížena požadovaná částka na realizaci projektů, a to 
z původních 9,7 mil. na cca 5,4 mil.

Kromě výše uvedených projektů byly v průběhu roku 2011 ke schválení navrženy další 4 
projekty. 

V dubnu byl podán se strany ZÚ Tbilisi návrh na uskutečnění podnikatelské mise doprovázející 
místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga do Gruzie ve dnech 12. – 14. 
5. 2011.  Zasedání výběrové komise bylo v tomto případě vysoké důležitosti nahrazeno projednáním a 
odsouhlasením se ZÚ, ODEV, příslušným teritoriálním odborem, SEP a NMDT a projekt č. 109/2012 
„Podnikatelská mise do Gruzie“ byl schválen k realizaci. 

Dále byl v červnu 2011 ODEVem navržen k realizaci a následně VŘ SEP i NMDT schválen 
projekt „Blok ekonomického vzdělávání na poradě DEK“ – projekt č. 110/2011. Tento projekt byl taktéž 
z pohledu úkolů sekce SEP ohodnocen jako mimořádný a prioritní a jako takový byl schválen.

Vzhledem k ušetřeným finančním prostředkům byly v listopadu 2011 předloženy ke  schválení 
další dva projekty, a to

- č. 111/2011   „Český týden na podporu rozvoje a přestavby egyptských slumů – Nové 
podnikatelské příležitosti v arabských zemích pro české firmy“. Tento projekt předložený 
ODEVem byl však realizátorem z důvodu zdravotní indispozice hlavního protagonisty odložen.   

- č. 112/2011  „Obchodní příležitosti v dodávkách do mezinárodních organizací“ s cílem 
informovat české podnikatelské subjekty  o možnostech účastnit se výběrových řízení do MO a 
poskytnout kontakty,  praktické informace a zkušenosti při zapojení do projektů UNOPS. 
Tento projekt navržený OMEVem byl schválen a následně realizován.

Z celkově podaných 112 projektů na podporu ekonomické diplomacie v roce 2011   bylo 
realizováno 51 projektů, z toho 46 z kategorie „A“, 2 z kategorie „B“ a 3 z projektů dodatečně 
předložených. Celkové čerpání na realizované projekty činilo 4,62 mil. Kč.

Deset projektů z kategorie „A“ bylo z různých objektivních důvodů zrušeno.

Ministerstvo zahraničních věcí

České republiky

Tiskový odbor

Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1

tel.: +420 224 182 426, fax: +420 224 182 024

e-mail: press@mzv.cz, www.mzv.cz 
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Rozdělení projektů na podporu ekonomické diplomacie v roce 2011

Oborově byly projekty zaměřeny zejména na prezentaci firem a jejich výrobků, 
environmentální technologie, IT, nanotechnologie, potravinářství a zemědělství, design,  investiční 
možnosti, zdravotnictví, infrastrukturu, spotřební průmysl, strojírenství, letectví. 

Většina zastupitelských úřadů (41) předložila ke schválení 1 projekt, největší počet projektů 
(celkem 7) byl podán ze ZÚ Varšava.

Počet  ZÚ dle počtu podaných projektů

4112

9
2 11

1 projekt 2 projekty 3 projekty 4 projekty 5 projektů 7 projektů

Nejvíce projektů podaly zastupitelské úřady spadající do teritorií odborů OSVE (22 projektů ze 
13 ZÚ), ASIE (19 projektů z 12 ZÚ) a OJVE (19 projektů z 15 ZÚ); nejméně, s výjimkou odborů OMEV a 
ODEV, země z odboru AFR (4 projekty ze 3 ZÚ). 

Srovnání teritorií dle počtu podaných projektů a dle ZÚ podávajících projekty – viz grafy:
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Počty podaných projektů ED                          Počty ZÚ podávajích projekty
dle teritoria   dle teritoria
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V konečném rozdělení bylo ze 112 podaných projektů 51 projektů realizováno, 10 schválených 
projektů bylo po schválení v průběhu roku zrušeno, 25 projektů bylo schváleno/avšak bez potřebného
finančního krytí, 25 projektů bylo zamítnuto a 1 pozastaven.                     

Rozdělení projektů ekonomické diplomacie 2011  dle stavu  
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REALIZOVANÉ SCHVÁLENÉ-NEREALIZOVANÉ SCHVÁLENÉ BEZ ZDROJŮ ZAMÍTNUTÉ POZASTAVENÉ

Jak již bylo uvedeno, v roce 2011 se uskutečnilo celkem 51 projektů na podporu ekonomické 
diplomacie z celkově 112 podaných. Nejvíce z nich bylo realizováno v zemích teritoria ASIE a OJVE (v 
obou po 11 projektech).  
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Počty realizovaných projektů teritoriálně
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Na 51 realizovaných projektů ekonomické diplomacie v roce 2011 bylo z disponentury ODEV 
přiděleno celkem 5,012.000,- Kč (zaokrouhleno na tisíce). Konečné čerpání v závěru činilo 4,619.000,-
Kč, což znamená, že zastupitelským úřadům se podařilo ušetřit celkem cca 393.000 Kč.

Čerpání finančních prostředků
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Stejně jako v roce 2010 byla nejvyšší částka přidělena a zároveň vyčerpána na realizaci 

projektů v zemích odboru ASIE, následovaly země odborů OSVE a OJVE.  
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Finanční prostředky dle teritorií

Přidělená částka Skutečné čerpání Úspora 

Skutečné náklady na realizaci projektů se pohybovaly od 0,- Kč (projekt č. 87/2011 ZÚ 
Varšava)  resp. od 11.200,- Kč (projekt č. 88/2011 ZÚ Varšava)  až po 201.800,- Kč  (projekt č. 13/2011 
ZÚ Dillí). 

 Finanční rozpětí realizovaných projektů ED
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Stručné vyhodnocení jednotlivých realizovaných projektů

Projekt č. 1/2011, ZÚ Brasília

Přidělená částka:  120.000,- Kč                                                         
Skutečné čerpání: 118.900,- Kč

Cílem projektu bylo ve spolupráci s CzechTrade prezentovat ČR na veletrhu FIMAI v Sao Paulo jako 
zemi disponující sofistikovaným know-how v oblasti technologií životního prostředí i prezentace 
jednotlivých firem a institucí, což umožnilo navázat kontakty s osobami, firmami a institucemi s 
výhledem komerční spolupráce.

Projekt č. 6/2011, ZÚ Hanoj 

Přidělená částka:  180.000,- Kč
Skutečné čerpání: 177.500,- Kč

Záměrem projektu bylo představit odborné vietnamské veřejnosti exportní možnosti českých firem 
v oblasti zdravotnictví a přispět tak k modernizaci a zkvalitnění materiálně technické základny 
vietnamského zdravotnictví, informovat o ČR a kvalitě českých výrobků a služeb a pomoci navázat 
českým firmám obchodní kontakty. Všechny stanovené cíle byly naplněny. České firmy (9 firem 
s osobní účastí + 5 firem s katalogovou prezentací) uskutečnily cca 150 jednání, získaly řadu kontaktů 
na potenciální odběratele a/nebo obchodní zástupce a distributory v teritoriu a některé z nich na 
veletrhu rozjednaly konkrétní obchodní případy (v hodnotě 51 mil. Kč). 

Projekt č. 8/2011  ZÚ Sarajevo

Přidělená částka:   70.000,- Kč   
Skutečné čerpání:  53.400,- Kč

S ohledem na vysokou účast (60 hostů) nejvyššího vedení obcí - tj. starostů či jejich náměstků, ředitelů 
a manažerů komunálních podniků a státních institucí a také s ohledem na reakce a vyjádření účastníků 
projektu z bosenské i české strany v průběhu prezentace lze konstatovat vysokou spokojenost jak 
s organizací, tak i s výsledky tohoto projektu. Pozitivní je, že zde proběhla řada následných jednání 
s bosenskými partnery. O projektu pozitivně  informovala následující den i bosenská média.

Projekt č. 9/2011, ZÚ Soul

Přidělená částka:   150.000,- Kč
Skutečné čerpání:  149.800,- Kč

Cílem akce bylo představit korejské odborné veřejnosti, a to jak podnikatelské, tak i akademické, 
úspěch České republiky v oblasti designu, který se stal nezbytným předpokladem úspěšného obchodu. 
Dvacet výrobků z dílny českých podniků a designových studií oceněných prestižní cenou red dot design 
award se stalo důkazem, že ČR má v této oblasti co nabídnout. Na výstavě byly představeny jak 
spotřebitelské objekty, tak i výrobky spadající do oblasti průmyslového designu, resp. do oblasti 

České technologie pro životní prostředí v Brazílii

Prezentace českých firem u příležitosti konání veletrhu Pharmed & Healthcare 
Vietnam 2011

Prezentace českých dodavatelů vodní a teplárenské technologie včetně předání 
českých zkušeností v oblasti odpadů, sanací, ochrany a úpravy zdrojů pitné vody. 
Pomoc při sjednocení legislativy v oblasti vodního hospodářství se standardy EU -  
„Vodní zákon“

„Red dot design winners from the Czech Republic 1995-2011“
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mediální komunikace. Akce se zúčastnilo celkem 14 CZ firem a designových studií, projekt měl 
širokou mediální odezvu v KR i v ČR. Cíle projektu byly naplněny.

Projekt č. 10/2011   ZÚ  Tirana

Přidělená částka:   100.000,- Kč
Skutečné čerpání:    92.000,- Kč

Cílem projektu bylo předat zaměstnancům ministerstva životního prostředí, lesů a vody teoretické a 
praktické zkušenosti z oblasti odpadového hospodářství a představit tak české subjekty, které mohou 
dodat příslušné technologie a know-how. Na základě množství dotazů a zájmu o informace o nakládání 
s odpady v ČR a dle projevené snahy o budoucí implementaci postupů a pravidel do albánského zákona 
o odpadech  lze konstatovat, že cíle projektu byly naplněny.

Projekt č. 12/2011, ZÚ Jakarta

Přidělená částka:   100.000,- Kč
Skutečné čerpání:    98.900,- Kč

Projekt zajistil prezentaci a propagaci ČR a českých podnikatelských subjektů ze sektoru energetiky na 
největším energetickém veletrhu v Indonésii, ve 4. nejlidnatější zemi světa s největším trhem ze všech 
zemí ASEAN, v prostředí dynamicky rostoucí domácí ekonomiky. Česku expozici navštívilo 220 
partnerů, kteří představili cca 90 konkrétních poptávek po českém zboží. Záměry projektu byly 
splněny, zájem odborné indonéské veřejnosti o české zboží byl intenzivní, což je dáno současnou 
nenasyceností místního trhu v období zvýšeného hospodářského růstu a historicky dobrým jménem 
českých firem v teritoriu.

Projekt č. 13/2011, ZÚ Dillí

Přidělená částka:   210.000,- Kč
Skutečné čerpání:  201.800,- Kč

Projekt se zaměřil na zcela novátorskou propagaci českého moderního designu (sklo, šperky, móda, 
architektura a automobilový design) ve zcela nových oblastech. Projekt byl realizován formou 
podnikatelské mise s 16 firmami, která doprovázela předsedu Senátu P ČR p. Milana Štěcha do Indie. 
Projekt zahrnoval výstavy, semináře a tiskové konference ve 3 městech (Dillí, Firózábád, Mumbaí). 
Ohlas indické veřejnosti a zájem podnikatelů o české výrobky potvrdily předpoklad ZÚ, že Indie je 
vhodným odbytištěm propagovaných výrobků. Záměry projektu byly beze zbytku naplněny.

Projekt č. 14/2011, ZÚ Dillí

Přidělená částka:   140.000,- Kč
Skutečné čerpání:  123.400,- Kč

Projekt se zaměřil na vyhledání vhodných obchodních partnerů a distribučních kanálů v Indii a na Srí 
Lance pro české podnikatelské subjekty, na nastavení nové dimenze jejich spolupráce a dále si kladl za 
cíl umožnit diskusi nad možným zapojením do konkrétních projektů a pokračovat ve snaze otevírat 
českým firmám nové trhy, aby mohly lépe čelit finanční krizi a diverzifikovat riziko spojené s orientací 
na stále stejná teritoria a mohly nastartovat nové a rozvíjet stávající vazby a napomoci k uzavření 
konkrétních obchodních kontraktů. Projekt byl spojen s návštěvou ministra průmyslu a obchodu, 
kterého doprovázela podnikatelská mise čítající 35 firem a institucí (vč. ČEB, EGAP) a zástupci 

Podpora realizace systému nakládání s odpady v Albánii

Electric, Power and Renewable Energy Indonesia 2011 - Prezentace českých 
podnikatelských subjektů v Jakartě

Prezentace českého designu v Indii

Prezentace českých průmyslových  firem se zaměřením na těžké strojírenství 
a energetiku v Indii a na Srí Lance
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Hospodářského výboru PS ČR. Proběhly podnikatelské semináře a matchmaking firem 
s partnery v Dillí a Colombu. Desítky jednání s partnery v Indii i na Srí Lance potvrdily, že je obrovský 
zájem o české výrobky. Projekt zcela splnil své cíle.

Projekt č. 15/2011, ZÚ Kuala Lumpur

Přidělená částka:   180.000,- Kč
Skutečné čerpání:  180.600,- Kč

Hlavním cílem projektu bylo podnítit a nastartovat navázání přímé spolupráce (výrobní, vědecko-
technické, obchodní, investiční vč. zakládání společných podniků a transferu technologií) mezi 
zúčastněnými českými a malajsijskými firmami a institucemi. Dalším cílem bylo poskytnout malajské
straně poradenství ve vybraných oblastech. Cíle byly splněny díky vyváženému složení české delegace 
(podniky a subjekty z oblasti VaV) a díky vyváženému složení malajsijských partnerů (podniky, VaV 
sféra, státní a polostátní podniky, asociace, subjekty z oblasti ekolog. poradenství apod.). V rámci 
projektu proběhl kromě prezentace na výstavním stánku i specializovaný český seminář a 
matchmaking 7 zúčastněných českých firem a 3 institucí. Více než stovka jednání s partnery přinesla i 
seriózní poptávky po českých technologiích (např. zájem o kogenerační jednotky). Projekt byl splněn a 
stanovená kritéria dokonce překročena.

Projekt č. 18/2011, ZÚ Madrid

Přidělená částka:   70.000,- Kč
Skutečné čerpání:  66.200,- Kč  
           
Stěžejním přínosem projektu bylo vytvoření konkrétní možnosti českým firmám ke kontraktačnímu 
jednání se španělskými partnery, a to především přímou finanční podporou ze strany MZV. Tato 
skutečnost byla českými firmami oceňována, protože jim vedle samotného vytvoření možnosti jednání 
se španělskými partnery přinesla také úsporu nákladů. Dalším nesporným přínosem byla příležitost 
k podpoře bilaterální ekonomické a obchodní spolupráce ČR - Španělsko a k podpoře přílivu 
španělských investic. 

Projekt č. 19/2011, GK Jekatěrinburg

Přidělená částka:   150.000,- Kč
Skutečné čerpání:  150.000,- Kč

Podnikatelská mise, původně plánovaná samostatně do Omsku a Krasnojarsku, doprovodila delegaci 
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, vedenou 
místopředsedou Senátu Zdeňkem Škromachem, ve městech Omsk a Irkutsk. Účastníci mise, 
zastupující celkem 18 společností a organizované Komorou pro hospodářské styky se SNS, se zúčastnili 
business fór v obou městech, jednání s vedoucími představiteli Omské a Irkutské oblasti a vedli 
bilaterální rozhovory s obchodními partnery vytipovanými místními obchodními komorami. 
Konkrétním výsledkem mise je podpis dohody o spolupráci Lázní Darkov s místním partnerem.

Projekt č. 20/2011  ZÚ Athény

Přidělená částka:   70.000,- Kč
Skutečné čerpání:  69.100,- Kč

Prezentace českého sektoru environmentálních technologií v Malajsii spojená 
s účastí na veletrhu IGEM 2011, samostatným seminářem a matchmakingem 
zúčastněných firem

Podnikatelské setkání – seminář, Subdodávky pro obráběcí stroje          

Podnikatelská mise do Ruské federace ( Omsk, Irkutsk)

Prezentace možností česko-řecké spolupráce v oblasti environmentálních technologií 
a služeb a výroby energií z obnovitelných zdrojů v širším kontextu balkánského 
regionu
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Stánek ČR na veletrhu se setkal s pozitivní odezvou návštěvníků. Prezentovaly se tu zkušené české 
firmy zabývající se celou škálou enviromentálních technologií a služeb. Průběh veletrhu potvrdil 
správnost úvahy, že cílená bilaterální setkání jsou efektivnější než obecně zaměřené

 prezentační semináře. Ohlasy českých firem potvrzují užitečnost a úspěšnost myšlenky organizovat 
jejich společné prezentace a také zájem o případnou účast na dalších obdobných akcích.

 Projekt č. 22/2011  ZÚ  Bělehrad

Přidělená částka:   100.000,- Kč
Skutečné čerpání:    85.700- Kč

Na základě projektu zorganizovaný seminář byl účastníky hodnocen velmi pozitivně. Reakce 
návštěvníků byly rovněž velmi dobré. Spolupráci v oblasti odpadového hospodářství ocenilo zejména 
ministerstvo životního prostředí Srbska a sekretariát pro životní prostředí AO Vojvodina. Podařilo se 
nalézt vhodný mix vystupujících, kdy byly prezentovány jak vysoce progresivní technologie, tak i 
naprosto běžná zařízení pro nakládání s odpady. Seminář prokázal velký význam sektorově 
zaměřených akcí.

Projekt č. 23/2011, ZÚ Kodaň

Přidělená částka:   100.000,- Kč
Skutečné čerpání:    84.700,- Kč

Podle stanovených měřítek úspěšnosti proběhl projekt úspěšně. Semináře se zúčastnilo 20 dánských 
firem. V rámci přípravy projektu bylo prostřednictvím pozvánky a profilu zúčastněných společností 
osloveno cca 250 společností a institucí, které tak byly informovány o vyspělosti ČR v oboru 
nanotechnologií a možnostech spolupráce. Zároveň byly informovány všechny hlavní deníky se 
zvláštním zaměřením na Børsen, který v srpnu otiskl článek o technologické vyspělosti ČR a vhodnosti 
outsourcingu.

Projekt č. 26/2011, GK Sankt Petěrburg

Přidělená částka:   150.000,- Kč
Skutečné čerpání:  150.000,- Kč

Podnikatelská mise organizovaná společností Nadatur byla realizována jako doprovodná k zasedání 
Společné pracovní skupiny Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou 
spolupráci s Leningradskou oblastí, které z české strany předsedal náměstek ministra dopravy Ivo 
Vykydal. Desítka českých společností se představila na obchodním semináři a jednala na více než 
osmdesáti bilaterálních jednáních s padesáti ruskými partnery. Společnosti Karex a Tesla Karlín 
pokročily během mise v jednání o dodávkách autobusů a telefonních ústředen.

Projekt č. 30/2011, ZÚ Řím

Přidělená částka:   50.000,- Kč
Skutečné čerpání:  27.600,- Kč

Nanotechnologie a inovace

Seminář: Možnosti v oblasti odpadového hospodářství ve Vojvodině

Prezentace českých firem v Sankt Peterburgu a Leningradské oblasti

Investiční příležitosti, znalostní ekonomika a výzkumná spolupráce s ČR, semináře 
v Římě, Janově a Miláně
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Projekt splnil očekávání. Nejlepší odezvu mezi podnikateli měl v Janově, k čemuž přispěla mimo 
jiné spolupráce s prezidentem Liguria International, který je současně honorárním konzulem ČR 
v Janově. Nejširší záběr měla akce v Římě, kde pomohla osobní účast hejtmana Jihomoravského kraje 
k tomu, aby instituce z Jihomoravského kraje v maximální míře projekt podpořily. Vlastní přítomnost 
hejtmana přispěla k medializaci konaného semináře. 

Projekt č. 31/2011, ZÚ Baku

Přidělená částka:   150.000,- Kč
Skutečné čerpání:  149.600,- Kč

Podnikatelská mise doprovázející prezidenta Václava Klause na oficiální návštěvě Ázerbájdžánu, 
organizovaná Komorou pro hospodářské styky se SNS. 34 účastníků absolvovalo business fórum a 
bilaterální jednání s ázerbájdžánskými partnery, účastnilo se i dalšího programu prezidenta. Většina 
dvoustranných rozhovorů skončila příslibem dalších jednání, vyskytly se i podpisy kontraktů (CZ 
Hermex apod.). Jako velmi pozitivní se při realizaci projektu ukázala pomoc zastupitelského úřadu.

Projekt č. 33/2011, ZÚ Vídeň

Přidělená částka:   30.000,- Kč
Skutečné čerpání:  18.100,- Kč

     
Projekt lze celkově hodnotit jako velmi úspěšný. Díky důkladné přípravě a cílenému oslovení firem se 
podařilo zajistit dostatečný počet účastníků. Jednotlivé firmy se nemusely tzv. “hledat“, ale již dopředu 
znaly produkt i firmu, se kterou chtěly navázat spolupráci. Samotná jednání firem probíhala plynule. 
Jak české tak i rakouské firmy označily organizaci i celkový průběh B2B jednání za velmi přínosný a 
efektivní. České firmy navíc ocenily skutečnost, že mohly navázat spolupráci i mezi sebou navzájem. 

Projekt č. 34/2011, ZÚ Vídeň

Přidělená částka:   100.000,- Kč
Skutečné čerpání:    97.200,- Kč

Tento projekt lze zcela jistě považovat za úspěšný. Podařilo se naplnit záměr semináře i měřítka 
úspěšnosti projektu. Příprava projektu vyžadovala ze strany organizátora pečlivou přípravu a neustálý 
kontakt s firmami. Na rakouské straně tuto úlohu (komunikaci s firmami) dobře zvládly spolupracující 
organizace – spolkové hospodářské komory a agentura Ecoplus. Za nejdůležitější lze považovat 
pozitivní reakci pozvaných firem a institucí z obou zemí na organizaci takové akce. Akce jim umožnila 
navázat nové kontakty a rozšířit obchodní spolupráci s Rakouskem.

Projekt č. 35/2011, ZÚ Peking

Přidělená částka:   150.000,- Kč
Skutečné čerpání:  146.300,- Kč

ZÚ Peking uspořádal ve spolupráci s 12 českými firmami a jejich čínskými partnery dva semináře 
zaměřené na současné i budoucí prioritní exportní obory z ČR do ČLR (sklo – spotřební průmysl a víno 
– potravinářský průmysl), což splňuje charakteristiku progresivního oboru i priority pro ČR a 
odpovídá i vládní politice ČLR při otevírání domácího trhu dovozům kvalitních a bezpečných výrobků. 
V souladu s původním záměrem projektu ZÚ Peking oslovil v přípravné fázi také firmy z dalších 
vytipovaných prioritních exportních oborů (vybrané strojírenské obory, nanotechnologie), ale 
k realizaci seminářů v těchto oborech nedošlo vzhledem k časovým možnostem, preferencím firem i 

Podnikatelská mise do Ázerbájdžánu

Sourcing Day Tschechien V

Technologický seminář ČR – Dolní Rakousko – Vídeň

Semináře o prioritních exportních oborech ČR v ČLR
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omezenému rozpočtu ZÚ. Uspořádáním seminářů se podařilo dosáhnout všech stanovených cílů 
(podpořit české firmy při pronikání na trh a navazování nových kontaktů, zviditelnit ČR a povědomí o 
našich výrobcích), proběhly prezentace firem i ČR obecně, semináře byly mediálně pokryty, povědomí 
přímých účastníků, novinářů, ale i dalších firem a institucí o českých firmách a jejich výrobcích se 
zvýšilo, byly získány nové kontakty.

Projekt č. 37/2011  ZÚ Sofia

Přidělená částka:   50.000,- Kč
Skutečné čerpání:  49.800,- Kč

Projektu dala atraktivní punc odborná záštita ČVUT Praha a osobní zapojení českých dopravních 
expertů, kteří mohli poskytnout bulharským zájemcům neformální poradenství v kombinaci s 
nevtíravou prezentací českého know-how a technologií v širokém spektru bulharské dopravní 
infrastruktury. Navázání kontaktů na odběratele v oblasti dopravních systémů bylo klíčové pro zvýšení 
šancí následného uplatnění českých dodavatelů v tendrech. 

Projekt č. 38/2011, ZÚ Lima

Přidělená částka:   75.000,- Kč
Skutečné čerpání:  54.300,- Kč

Základní záměry - prezentace ČR jako země s vyspělými technologiemi na ochranu ŽP a vodních 
zdrojů, prezentace českých firem v teritoriu a podpora navázání obchodních kontaktů a dvoustranné 
spolupráce, byly dosaženy. 

Projekt č. 39/2011, ZÚ Damašek

Přidělená částka:   150.000,- Kč
Skutečné čerpání:  149.700,- Kč

V prvotní fázi panovala nejistota ohledně vývoje situace v regionu a smysluplnosti realizace projektu. 
Závěrečné rozhodnutí o jeho realizaci bylo doprovázeno rozšířením projektu o dalšího účastníka – ZÚ 
Bejrút a rozšíření cílového geografického prostoru do definitivní podoby na Sýrii, Jordánsko a 
Libanon. Nemalé problémy nastaly s nedisciplinovaností zástupců českých společností. Z původně 
přihlášených 65 společností jich část nebyla schopná svou prezentaci připravit v požadovaném 
(měsíčním) termínu, některé nebyly schopné prezentaci i přes urgence dodat vůbec. Po překonání 
překážek se podařilo akci úspěšně realizovat a byla přínosem pro obchodní vztahy s tímto zvláště nyní 
komplikovaným teritoriem.

Projekt č. 40/2011   ZÚ Lublaň

Přidělená částka:    60.000,- Kč
Skutečné čerpání:   52.900,- Kč

Účast ČR na veletrhu byla ze strany českých i slovinských subjektů hodnocena jako velmi přínosná a 
lze ji označit za úspěšnou. Spolupráce v oblasti potravinářských a zemědělských produktů a především 
v sektoru zemědělské, lesnické a komunální techniky má velmi dobrou perspektivu pro další rozvoj. 

České inteligentní dopravní systémy pro rozvoj dopravní infrastruktury 
v Bulharsku

Prezentace českých firem se zaměřením na vodohospodářství a environmentální 
technologie

Vytvoření katalogu českých společností - společný projekt ZÚ Damašek a ZÚ 
Ammán, ZÚ Bejrút

Podpora účasti CZ firem  na  mezinárodním zemědělském veletrhu AGRA
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Zároveň se znovu potvrdily předpoklady, že zamýšlená spolupráce musí být vždy dobře 
definována a uplatňována vůči úzkému segmentu trhu. 

Projekt č. 43/2011, GK Hongkong

Přidělená částka:    65.000,- Kč
Skutečné čerpání:   64.700,- Kč

Projekt si kladl za cíl poskytnout firmám z českého environmentálního průmyslu podporu a prostor 
pro oslovení existujících i potenciálních partnerů v teritoriu, zviditelnit ČR, zvýšit povědomí o české 
technologii a know-how v perspektivním oboru spolupráce, rozšířit databázi oborových kontaktů v 
teritoriu a posílit vztahy s již existujícími partnery. Účastí na veletrhu MIECF v Macau bylo bezezbytku
dosaženo všech stanovených cílů. Firmy (4 osobně a cca 20 zprostředkovaně pomocí katalogové 
výstavy) měly možnost oslovit množství potenciálních obchodních partnerů, proběhla prezentace firem 
i ČR obecně, byly získány nové kontakty. 

Projekt č. 44/2011, ZÚ Tel Aviv

Přidělená částka:    100.000,- Kč
Skutečné čerpání:     86.100,- Kč

Projekt je hodnocen mimořádně pozitivně. Úspěch akce výrazně podpořila účast guvernéra ČNB 
Miroslava Singera. Zájem vystoupit měly rovněž izraelské subjekty, konkrétně zástupci společností 
AVX a Tival, které do ČR již převedly značnou část svých aktivit. Investiční seminář byl historicky 
první akcí svého druhu pořádanou v Izraeli. Napomohl k rozšíření povědomí o České republice coby 
ideálním místu pro transfer podnikatelských aktivit, nabídl příležitost k propagaci agentury 
CzechInvest a Průmyslové zóny Holešov. Zástupci obou institucí vyjádřili spokojenost s konceptem 
akce a s jejími výsledky. S relativně skromným rozpočtem se za finančního a organizačního přispění 
Israel-Czech Chamber of Commerce and Industry podařilo zorganizovat akci, která zviditelnila ČR, její 
investiční podhoubí, služby, které stát zahraničním investorům nabízí. 

Projekt č. 47/2011   ZÚ Budapešť

Přidělená částka:    150.000,- Kč
Skutečné čerpání:   153.100,- Kč

Projekt Festival českého piva byl realizován na základě dlouholetých zkušeností s předchozími 
projekty, které byly realizovány od roku 2008. O festival tohoto typu je v Maďarsku  mimořádný a stále 
se zvyšující zájem. V roce 2011 dosáhla návštěvnost festivalu 20 tisíc návštěvníků a bylo spotřebováno 
30 tisíc litrů piva. Účast pivovarů má vzestupnou tendenci. Na akci bylo zastoupeno 22 výrobců se 42 
druhy piva. ZÚ Budapešť označil tuto akci za nejúspěšnější z dosavadních čtyř konaných ročníků 
festivalu.

Projekt č. 50/2011, GK Doněck

Přidělená částka:    190.000,- Kč
Skutečné čerpání:   186.500,- Kč

Ukrajina patří v oblasti českého exportu mezi významné destinace, a proto i vyhledávání potenciálních 
partnerů – odběratelů je zde mimořádně významné. S ohledem na specifiku trhu je státní podpora –
jak finanční ze strany MZV ČR, tak i účastí oficiálních představitelů – náměstka ministra zahraničí T. 

Prezentace environmentálních technologií

Seminář zaměřený na prezentaci investičního prostředí, investičních možností 
a systému investičních pobídek v České republice

Festival českého piva

Česko-krymské ekonomické fórum
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Duba, velvyslance I. Počucha a generálního konzula v Doněcku O. Morávka – pro zúčastněné 
firmy významná a je firmami oceňována. Po návštěvě ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga 
v předcházejícím roce, na níž bylo toto podnikatelské fórum avizováno, podnikatelská mise českých 
firem potvrdila oboustranný zájem o trvalý rozvoj spolupráce. České firmy uskutečnily jednání se 
svými stávajícími partnery v regionech a měly tak možnost řešit některé problémy na místě, řada firem 
vstupujících na ukrajinský trh kontaktovala zájemce o obchodní vztahy v novém regionu. Proběhly 
semináře v Simferopolu a Sevastopolu, na obou místech pak i dvoustranná jednání mezi firmami. Mise 
se zúčastnilo celkem 16 českých firem.

Projekt č. 52/2011, Abu Dhabi

Přidělená částka:    50.000,- Kč
Skutečné čerpání:   50.000,- Kč

Projekt se zaměřil na lepší pochopení komplikovaného ekonomického, investičního a právního 
systému SAE. Účastníci semináře velmi pozitivně hodnotili zejména cenné rady v SAE působících 
firem, organizační úroveň, přínos prezentací pro jejich konkrétní obchodní činnost a prostor byl dán i 
návrhům na nové akce. Z poskytnutých informací účastníků je celkové hodnocení a spokojenost 85%. 
Projekt lze hodnotit jako úspěšný jak svojí formou, tak přínosy pro zúčastněné strany. Přes velkou 
pracovní vytíženost mají zástupci českých podnikatelů o společné akce podobného typu velký zájem. 
ZÚ navrhuje odborný seminář spojený s následnou diskuzí opakovat každý rok. 
   

Projekt č. 54/2011, ZÚ Santiago de Chile

Přidělená částka:   100.000,- Kč
Skutečné čerpání:    95.700,- Kč

ČR navštívili 2 experti na elektronickou válku (1 z pozemních sil a 1 z letectva), kterým byl předveden
systém Věra – NG ve výrobním závodě v Pardubicích a u PVOS na Zvonu na Šumavě. Prezentace byla 
úspěšně realizována a zástupci chilských ozbrojených sil tak mohli vypracovat doporučení pro své 
velení.

Projekt č. 56/2011, ZÚ Taškent

Přidělená částka:   170.000,- Kč
Skutečné čerpání:  164.300,- Kč

Podnikatelská mise organizovaná společností Zephyr měla za cíl představení českých firem a navázání 
nových kontaktů na pozadí uvedení do provozu nové oční kliniky v Ašchabádu (vybavení Askin & Co, 
Linet, BMT) a specializované mezinárodní výstavy zdravotnické techniky. Mise se zúčastnilo 12 
podnikatelských subjektů, jejichž zástupci absolvovali množství jednání s místními podniky i zástupci 
státních institucí.

Projekt č. 57/2011, ZÚ Tokio

Přidělená částka:   160.000,- Kč
Skutečné čerpání:  157.900,- Kč

Projekt se zaměřil na podporu vývozu českých ICT služeb, navázal na České IT fórum (2010). Na 
semináři se představily čtyři české firmy a Czech ICT Alliance. Na projektu spolupracovaly také 
japonská vládní agentura na podporu investic a obchodu JETRO a tři přední asociace působící 
v oblasti informačních technologií CIAJ (Communication and Information Network Association of 

Pracovní seminář pro české firmy podnikající v SAE

Prezentace českých pasivních radarových systémů

Podnikatelská mise do Turkmenistánu

Czech IT Day
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Japan), JISA (Japan Information Technology Services Industry Association) a JUAS (Japan 
Users Association of Information Systems). Na japonské straně se Czech IT Day zúčastnilo 65 zástupců 
největších japonských IT korporací (Sharp, NEC a NTT), ale i zástupci malých a středních firem 
působících v oblasti informačních technologií a souvisejících služeb. 

Projekt č. 60/2011, ZÚ Bagdád

Přidělená částka:   70.000,- Kč
Skutečné čerpání:  70.000,- Kč

Česká republika se veletrhu zúčastnila formou katalogové výstavy a prezentovala tak širokou škálu 
českých exportních firem především v těch oblastech, v nichž má ČR na iráckém trhu již z dřívější doby 
své jméno, ale po r. 2003 nenašla pro nabídku svých výrobků výraznou, či dokonce žádnou odezvu.  
Prezentace byla především zaměřena na představitele státní správy, kteří patří k hlavním 
návštěvníkům veletrhu a v jejichž rukou je stále naprostá většina iráckého hospodářství. Podařilo se 
zviditelnit ČR jako jednu ze zemí EU, které mají aktivní zájem o obchodní spolupráci s Irákem (na 
veletrhu bylo 10 zahraničních národních stánků, z toho jen 4 ČS EU vč. ČR). Pro instalaci rozsáhlejší 
expozice s osobní přítomností zástupců firem nejsou dosud v Iráku podmínky (omezení pohybu 
zaměstnanců ZÚ i hostů dané bezpečnostní situací).

Projekt č. 61/2011, ZÚ Paříž

Přidělená částka:   103.000,- Kč
Skutečné čerpání:   92.500,- Kč

Cílem bylo pomoci uspět alespoň jedné firmě ve výběrovém řízení ve Francii, což bylo splněno. Firma 
díky tomuto projektu a dále nepřímo díky této referenci a další péči DEK ZÚ získala tendry za více jak 
150.000 EUR a má velkou šanci uspět v dalších tendrech Vzhledem k tomu, že se jedná o sektor služeb 
s vysokou přidanou hodnotou (uplatňuje se zde vlastní know-how), je podobný úspěch na takovém 
náročném trhu jako Francie o to cennější.

Projekt č.: 63/2010, ZÚ Washington

Přidělená částka:    80.000,- Kč
Skutečné čerpání:   53.000,- Kč

Seminář i prezentační akce pro odbornou veřejnost byly velice dobře hodnoceny a zúčastnili se jich 
zástupci federální vlády USA, armády USA, diplomatického sboru, firem působících v oblasti dovozu a 
distribuce nákladních vozidel, stejně tak i početná americká veřejnost, potenciální US investoři a 
obchodní partneři. Byla navázána spolupráce s US firmami, armádou a hasičskými organizacemi 
v USA. Američané velmi obdivují především systém odpružení na vozidlech Tatra, které má vynikající 
technologické vlastnosti. Tatra se prokázala být příkladem potenciálu ČR na trhu v USA i v oblasti 
vojenských dodávek v dlouhodobějším výhledu. 

Projekt č.: 64/2010, ZÚ Washington

Přidělená částka:    50.000,- Kč
Skutečné čerpání:   33.700,- Kč

Projekt zajistil velmi dobrou propagaci ČR. Byly představeny obchodní a investiční příležitostí v ČR a 
projekt spolupráce v oblasti civilní jaderné energetiky mezi ČR a USA před cestou podnikatelské mise 

Prezentace českých průmyslových a obchodních společností na mezinárodním 
veletrhu "Baghdad International Fair" ve dnech 1.- 10. 11. 2011

Asistence DEK ZÚ Paříž českým MSP při vstupu na trh francouzských veřejných 
zakázek

Výstava a prezentace vozidel TATRA na americkém trhu

Prezentační ekonomické semináře v Texasu
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z ČR do USA/Texasu, kterou na přelomu měsíce května/června loňského roku vedl ministr 
zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberg. V Texasu byla navázána spolupráce s US partnery z oblasti 
civilní jaderné energetiky a vědeckého výzkumu. Texas patří k významným státům, kde je velice 
významná oblast energetiky (čisté technologie, vědecká spolupráce v R&D v oblasti civilní energetiky), 
ropný a těžební průmysl. Projekt znamenal významný krok v průniku do tohoto státu.

Projekt č. 67/2011 – ZÚ Ottawa

Přidělená částka:   100.000,- Kč
Skutečné čerpání:   85.800,- Kč

Hlavním cílem projektu byla prezentace výzkumného, inovačního a kooperačního potenciálu několika 
českých technických univerzit (ČVUT Praha, Technická univerzita Liberec, Technická univerzita 
Ostrava) a IT firem (Komix Praha, Edhouse Zlín) vrcholným představitelům technických univerzit 
v provincii Ontario (University of Waterloo, Conestoga College Kitchener) a místních technologických 
institucí a IT firem (např. OpenText, Research In Motion). Záměrem bylo zahájit jednání o spolupráci 
mezi univerzitami v oblasti společného výzkumu, výměnných stáží profesorů a výměnných 
studentských programů a o spolupráci firem v oblasti technologického vývoje. Stanovené cíle byly 
splněny. Technické univerzity již jednají o konkrétní spolupráci a české IT firmy získaly řadu kontaktů 
na potenciální obchodní partnery mezi technologickými firmami v oblasti Waterloo-Kitchener.            

Projekt č. 69/2010, GK New York

Přidělená částka:   35.000,- Kč
Skutečné čerpání:  34.800,- Kč

Cílem projektu bylo v pozitivním světle představit Českou republiku jako výhodnou destinaci pro 
americké společnosti a investory podnikající v oblasti informačních technologií. Kromě GK New York 
se na akci podíleli a vystoupili na ní zástupci CzechInvest New York, Citibank USA, BK Advisory a 
českých firem Y Soft a Solid Access. Hlavní ideový záměr, tj. představit co nejvíce relevantním 
zájemcům Českou republiku jako „zemi IT zaslíbenou“, se podařil. Z více než šedesáti hostů byla 
nejméně polovina nějakým způsobem spojena s oborem IT nebo investicemi či bankovnictvím. 
Pozitivně se osvědčilo spojení s partnerem z oboru (v tomto případě šlo o Global Sourcing Council), 
disponujícím širokou sítí kontaktů mezi profesionály v New Yorku. 

Projekt č. 71/2011, ZÚ Buenos Aires

Přidělená částka:   50.000,- Kč
Skutečné čerpání:  30.800,- Kč

Cílem projektu bylo lokalizovat sektory s možnými dovozními rezervami uvedené komodity a českému 
výrobci poskytnout prostor pro sjednání možných zakázek, oživit zájem u místních firem o úplnou 
škálu všech druhů ložisek, zvýšit povědomí o kvalitě českých výrobků na místním trhu, přesvědčit 
argentinskou státní správu o stoupající poptávce po ložiscích od ZKL ze strany argentinských 
importérů a konečných uživatelů a tím podpořit vyjmutí kuželíkových ložisek z režimu 
neautomatických licencí. Všech výše uvedených záměrů bylo dosaženo.

Projekt č. 78/2011, ZÚ Riga

Přidělená částka:   50.000,- Kč
Skutečné čerpání:  48.000,- Kč

Informační technologie: ČR v USA

ZKL Bearings, a.s. – podpora exportu v Argentině

Prezentace českých dodavatelů potravinářské techniky v Lotyšsku (RigaFood)

Seminář k možnostem spolupráce českých a kanadských firem a institucí v oblasti 
nových informačních technologií (IT, robotika a kybernetika)
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Veletrh RigaFood je nejprestižnější potravinářskou přehlídkou v Pobaltí a má 
celoregionální dosah – Lotyšsko a sousední Estonsko, Litva, Bělorusko a Rusko. Zúčastněné české 
firmy představily svoji nabídku, vedly jednání s potenciálními partnery, ať už předem pozvanými, nebo 
z řad odborných návštěvníků. Některé podniky (Intero Chmelan, Global Servis, AUCON) navázaly na 
své již zdárné působení na lotyšském trhu, kde rozšiřují okruh příjemců zařízení pro mlékárenský a 
pivovarnický průmysl. Nováčci měli možnost nejen se představit, ale též získat přehled o situaci na 
lotyšském a sousedních trzích, kde je v potravinářském oboru ostrá konkurence. Projektu se zúčastnilo 
14 společností.

Projekt č. 84/2011  GK Istambul

Přidělená částka:   130.000,- Kč
Skutečné čerpání:  129.200,- Kč

Při realizaci projektu byly splněny všechny jeho cíle Zvolená oblast životního prostředí se prokázala být 
perspektivní pro české dodávky do Turecka, které se rychle rozvíjí a časem bude muset splnit i normy 
EU v oblasti životního prostředí v rámci přístupových jednání.  Vzhledem k omezenému času mise bylo 
správně koncentrováno její zaměření do jednoho sektoru, tj. hospodaření s vodou. Řada dotazů 
z turecké strany a jejich nabídky spolupráce svědčily o tom, že prezentované zboží a služby českých 
firem turecké účastníky akce zaujaly.  GK Istanbul na základě pozitivního ohlasu doporučuje 
zorganizovat podobné mise i do dalších regionů Turecka.

Projekt č. 87/2011, ZÚ Varšava

Přidělená částka:   30.000,- Kč
Skutečné čerpání:          0,- Kč

Podařilo se rozšířit partnerskou spolupráci Poznaně a Brna o ekonomickou dimenzi. Tato spolupráce 
se bude dále rozvíjet. Ekonomická konference definovala prostor pro uplatnění se českých firem 
v Poznani a v širším hledisku ve Velkopolském vojvodství. Nepodařilo se naplnit jednu část projektu, 
kterou by byla účast konkrétních českých firem na akci. Účast firem nahrazovala účast ředitele 
Regionální hospodářské komory Brno na konferenci. Z důvodu nenaplnění této části projektu podle 
původního záměru ZÚ Varšava nečerpal prostředky MZV určené na spolufinancování projektu.

Projekt 88/2011, ZÚ Varšava

Přidělená částka:   30.000,- Kč
Skutečné čerpání:  11.200,- Kč

Katovický Evropský hospodářský kongres svým třetím ročníkem se stal jednou z nejvýznamnějších 
ekonomických událostí nejen v rámci střední Evropy, na níž účastníci Kongresu měli možnost vyjádřit 
- a také vyjádřili - své názory na současný hospodářský vývoj v Evropě a ve světě. ZÚ Varšava 
doporučuje, aby se Česká republika nadále účastnila všech relevantních diskusí na téma energetika, 
chemie, perspektiva EU, finanční a úvěrové otázky, investice, doprava, životní prostředí aj.

Projekt č. 95/2011, ZÚ Ulánbátar

Přidělená částka:   25.000,- Kč
Skutečné čerpání:  24.900,- Kč

Jednodenní prezentace vybraných českých firem se zaměřením na v Mongolsku perspektivní oblasti 
rozvoje a vzájemně tradiční obory spolupráce (hydrogeologie, ekologie, dopravní strojírenství, 

Rozvoj spolupráce českých a tureckých subjektů v oblasti životního prostředí 
s důrazem na čištění vod

Seminář a podnikatelská mise k rozvoji ekonomické spolupráce Poznaně a Brna

Seminář při příležitosti Evropského hospodářského kongresu v Katovicích

Doing Business with the Czech Republic
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elektrotechnika, stavebnictví, dobývací technika), udržované mj. i poskytováním české zahraniční 
rozvojové spolupráce. Deset českých společností se představilo více než stovce mongolských podniků, 
zúčastnili se také zástupci státní správy. Průběh bilaterálních jednání předznamenal perspektivu 
uzavření významných kontraktů. Projekt a doprovodné kulturní akce měly široké mediální pokrytí.

Projekt 98/2011, ZÚ Brusel

Přidělená částka:   50.000,- Kč
Skutečné čerpání:  39.800,- Kč

Záměr podpořit český export v oboru stavebnictví je třeba uvítat obecně, ale zejména pak v souvislosti 
se současnou hospodářskou situací, která na české firmy v oboru stavebnictví negativně působí. Tato 
situace je nutí hledat odbyt v zahraničí. Účast na tomto veletrhu neposkytuje okamžité efekty, ale může 
být základem pro konkrétní výsledky v příštích letech. Současně ukazuje, že české produkty mají 
předpoklady pro uplatnění na místním trhu a že je potřebné jim poskytovat podporu i formou účastí 
na veletrzích. 

Projekt č. 100/ 2011, ZÚ Londýn

Přidělená částka:   150.000,- Kč
Skutečné čerpání:  157.400,- Kč

Projekt propagace českých technologických klastrů se setkal se zájmem britských firem i odborné 
veřejnosti. České delegace v oblasti letecké výroby i biotechnologií ukázaly, že Česká republika může 
nabídnout vyspělé produkty, které jsou na úrovni požadované ze strany světových firem. Nelze 
zakrývat, že situaci komplikuje obtížná hospodářská situace, kdy Británie jako celek aktuálně stagnuje. 
Na druhou stranu oba vybrané obory prokázaly svůj potenciál navzdory nepříznivému vývoji v 
ekonomice. Zájem britských firem a výzkumných organizací o investice a dodávky komponentů od 
českých firem potvrdil, že takovéto cílené, jasně vymezené akce jsou efektivní metodou propagace 
českého hospodářství v zahraničí.

Projekt č. 102/2011,  ZÚ Bělehrad

Přidělená částka:   100.000,- Kč
Skutečné čerpání:    96.800,- Kč

Projekt podnikatelské mise je hodnocen jako vcelku úspěšný. Organizování obchodních 
(podnikatelských) misí s širokým sektorovým spektrem má nicméně své limity. Z hlediska zajištění 
dostatečného počtu potenciálních partnerů na srbské straně se na základě zkušeností z tohoto projektu 
doporučuje další projekty v teritoriu zaměřit na jeden sektor nebo na užší spektrum sektorů. To 
umožní výraznější zapojení oborových svazů a asociací na srbské straně, které mohou akci propagovat 
mezi jejich členy a zajistit větší účast.

Projekt č. 108/2011, ZÚ Moskva

Přidělená částka:   80.000,- Kč
Skutečné čerpání:  57.900,- Kč

Projekt CZECH the Retro! představil v Moskvě české značky, které před rokem 1989 náležely do 
arzenálu každé české domácnosti, po roce 1989 byly převálcovány zahraniční konkurencí a upadly 
v zapomnění a nyní se díky zájmu o retro a jisté dávce nostalgie opět staly módou – hodinky PRIM, 
dětskou hračku IGRÁČEK, sportovní obuv BOTAS, nápoj KOFOLA a motorku NEW PIONÝR. Projekt 

Představení českých firem podnikajících ve stavebnictví, výrobců a dodavatelů 
stavebních materiálů, konstrukcí, technologií a inovativních technik ve stavebnictví

Promoting Czech Technology Clusters in Life Sciences and Aerospace

Prezentační akce Czech the Retro!

Obchodní mise do Srbska



18
se konal v galerii Centre for Contemporary Culture "Garage" v Moskvě. Skládal se z pěti 
multimediálních prezentací. Na příkladu zvolených produktů bylo představeno pět českých firem 
(Kofola, Efko, Motoscoot, Elton hodinářská, a.s. a Botas). Důraz byl kladen především na úspěšnou 
etapu výroby firem v době  před rokem 1989,  útlum popularity v prvních patnácti  letech po 
“Sametové revoluci“ a následný vzestup v současné době díky re-designu jejich produktů za pomocí 
nových technologií a českých designérů. 

Projekt č. 109/2011, ZÚ Tbilisi

Přidělená částka:   70.000,- Kč
Skutečné čerpání:  67.800,- Kč

Cílem projektu bylo využít pracovní cesty ministra zahraničních věcí ČR do Gruzie a vyslat s ním při 
této příležitosti reprezentativní skupinu zástupců firem, které jsou již v Gruzii etablovány či o vstupu 
na gruzínský trh reálně uvažují. Cílem bylo potvrdit podporu české vlády těmto aktivitám a zdůraznit 
nadstandardní politické vztahy mezi oběma zeměmi také v ekonomické oblasti. Bylo uspořádáno Česko 
– gruzínské obchodní fórum a řada bilaterálních jednání. Mise se zúčastnilo 15 českých společností, 
některé z nich podepsaly i nové kontrakty (Zetor). 

Projekt č. 110/2011 – ODEV

Přidělená částka:   46.800,- Kč
Skutečné čerpání:  46.800,- Kč

Prostřednictvím přednáškového bloku významných akademických kapacit (prorektorka VŠE prof. H. 
Machková a doc. J.  Taušer) byl účastníkům poskytnut komplexní pohled na některé otázky vývoje 
světové ekonomiky, rizika a příležitosti a z nich vyplývající výzvy pro další práci DEK, významné pro 
zkvalitnění činnosti ekonomických úseků ZÚ. Přednášky na ekonomická témata jsou tradičně součástí 
každoroční porady ekonomických diplomatů. V nových podmínkách, kdy je řízení DEK svěřeno 
výhradně MZV a tudíž i organizace porady DEK spadá do agendy MZV, je zařazení přednášek na 
poradě do programu projektů na podporu ekonomické diplomacie MZV logické a zároveň byl splněn i 
požadavek na průběžné zvyšování kvalifikace zaměstnanců MZV.

Projekt č. 112/2011, OMEV/ODEV

Přidělená částka:   72.150,- Kč
Skutečné čerpání:  33.390,- Kč

Seminář k obchodním příležitostem v mezinárodních organizacích  zorganizovaný podle tohoto 
projektu na MZV poskytl  účastníkům ze širokého spektra českých firem a institucí praktické 
informace o zakázkách a výběrových řízeních v ekonomických, finančních, vědeckých, výzkumných a 
dalších mezinárodních organizacích včetně OSN, která se řadí mezi největší zadavatele zakázek na 
světě (14,5 mld USD v r. 2010). Atraktivnost semináře zvýšil hlavní přednášející z Úřadu OSN pro 
servisní zabezpečení projektů (UNOPS). Velmi přínosné byly i informace od dalších vystupujících 
(CzechTrade a zkušenosti firem). Z diskuse účastníků byla zřejmá velmi malá informovanost českých 
podnikatelských subjektů o této formě obchodních příležitostí pro české firmy v zahraničí. Cíle 
semináře se podle hodnocení účastníků podařilo velmi dobře splnit. 

Podnikatelská mise do Gruzie

Blok ekonomického vzdělávání na poradě DEK

„Obchodní příležitosti v dodávkách do mezinárodních organizací




