
Projekty ekonomické diplomacie na r. 2016

Číslo projektu

Indikativní 

měsíc 

realizace 

Název projektu Zastupitelský úřad ČR Sektor
Typ proexportní 

akce

A1B1C2-035 únor Prezentace potenciálu českého zbrojařského 

průmyslu v Pákistánu

ZÚ Islámábád Obranný průmysl podnikatelská mise

A1B1C2-142 únor Prezentace firem českého obranného průmyslu 

majících zájem účastnit se francouzských 

veřejných zakázek

ZÚ Paříž Obranný průmysl prezentační akce

A1B1C2-211 únor Prezentace českých firem ze sektoru dopravy ZÚ Jakarta Dopravní průmysl seminář

A1B1C2-070 březen Úsporná energetická řešení a stavebnictví - 

podpora potenciálu českých vývozců

ZÚ Londýn Stavebnictví účast na veletrhu

A1B2C2-055 březen Účast českých firem na EU UN-Procurement 

Seminar - dodávky do systému OSN

GK New York Trh veřejných zakázek seminář

A1B1C1-183 březen Podnikatelská mise českých firem na Srí Lanku 

2016  – prezentace českého energetického a 

dopravního průmyslu

ZÚ Dillí Dopravní průmysl podnikatelská mise

A1B2C2-013 březen Prezentace českých piv, chmele a sladu v 

návaznosti na veletrh FOODEX

ZÚ Tokio Zemědělský a 

potravinářský průmysl

prezentační akce

A1B2C2-214 březen Mise do Atlanty: follow-up akce v ČR ZÚ Washington ICT podnikatelská mise

A1B1C1-137 březen Incomingová mise mongolských importérů 

potravin a nápojů

ZÚ Ulánbátar Zemědělský a 

potravinářský průmysl

incomingová mise

A1B1C2-024 březen Podnikatelská mise se zaměřením na letectví ZÚ Dillí Letecká doprava podnikatelská mise

A1B1C1-030 březen Odborný seminář pro pracovníky srbských, 

černohorských a bosensko-hercegovinských 

železnic

ZÚ Bělehrad Železniční doprava seminář

A1B2C2-092 březen Česká jaderná energetika v tureckém kontextu GK Istanbul Energetický průmysl podnikatelské fórum

A1B2C2-120 březen Incomingová mise vietnamských investorů 

zaměřená na sektor nemovitostí a na výstavbu 

infrastruktury i průmyslových objektů

ZÚ Hanoj Stavební průmysl incomingová mise

A1B2C1-038 březen Propagace obranného a zbrojního průmyslu ČR 

v Afghánistánu

ZÚ Kábul Obranný průmysl prezentační akce

A1B2C1-081 březen Prezentace vyspělých technologií v dopravních 

systémech

ZÚ Záhřeb Dopravní 

infrastruktura

seminář

A1B1C1-209 březen Spolupráce severočeských a saských vinařů v 

krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém 

časovém horizontu 

GK Drážďany Zemědělský a 

potravinářský průmysl

setkání českých 

výrobců s nákupčími

A1B2C2-176 březen Prezentace českých firem v oblasti potravinářství ZÚ Ammán Zemědělský a 

potravinářský průmysl

podnikatelské fórum

A1B1C2-027 březen Prezentace českého obranného a 

bezpečnostního průmyslu

ZÚ Dillí Obranný průmysl podnikatelská mise

A1B1C1-039 březen Sektorová mise v oblasti zdravotnictví a 

farmaceutického průmyslu na Kubu

ZÚ Havana Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

podnikatelská mise

A1B1C2-154 duben Prezentace českých nanotechnologií v Rakousku ZÚ Vídeň Nanotechnologie podnikatelské fórum

A1B2C1-007 duben Prezentace potenciálu českých firem v oblasti 

důlní a těžební techniky a energetického 

průmyslu v provincii Jižní Chorásán

ZÚ Teherán Důlní, těžební a ropný 

průmysl

podnikatelská mise

A1B2C2-041 duben Czech Sourcing Day GK Sydney Zábava a volný čas prezentační akce

A1B2C2-008 duben Turecká delegace expertů na dopravu do ČR - 

incomingová mise

GK Istanbul Železniční doprava incomingová mise

A1B1C1-156 duben Podpora exportu českého/moravského vína na 

polský trh

ZÚ Varšava Zemědělský a 

potravinářský průmysl

prezentační akce

A1B2C2-105 duben Prezentace pokročilých českých produktů pro 

kybernetickou bezpečnost na vietnamském trhu 

ve státním i privátním sektoru

ZÚ Hanoj ICT podnikatelská mise

A1B1C1-190 duben Podpora exportu českých strojírenských výrobků 

na polský trh

ZÚ Varšava obranný průmysl, 

železniční průmysl, 

průmysl těžebních 

seminář

A1B2C2-071 duben Propagace českých výrobců a dodavatelů 

zdravotnických prostředků v Itálii

ZÚ Řím Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

podnikatelské fórum

A1B1C1-138 duben Prezentace a B2B jednání českých firem v rámci 

veletrhu Mongolia Mining 2016

ZÚ Ulánbátar Důlní, těžební a ropný 

průmysl

účast na veletrhu

A1B2C2-167 duben Výstavní stánek na veletrhu cestovního ruchu 

"Travel & Vacation Show Ottawa 2016"

ZÚ Ottawa Zábava a volný čas účast na veletrhu

A1B1C2-022 duben Podnikatelská mise zaměřená na zdravotnictví ZÚ Dillí Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

podnikatelská mise

A1B2C1-186 duben Jak nejlépe připravit české firmy na úspěšnou 

účast ve výběrových řízeních v Polsku

ZÚ Varšava energetika, dopravní 

infrastruktura, zbrojní 

seminář

A2B2C2-148 duben Podnikatelská mise do Sankt Petersburgu a 

Vologodské oblasti (Vologdy a Čerepovce)

GK Sankt Peterburg různé sektory podnikatelská mise



A2B2C2-087 duben Podpora české účasti na veletrhu SAE World 

Congress & Exhibition 2016

GK Chicago Automobilová doprava účast na veletrhu

A1B1C1-174 duben Představení českých firem z oblasti "zelené 

energie" v Egyptě u příležitosti veletrhu Go 

Green Expo.

ZÚ Káhira Energetický průmysl prezentační akce

A1B1C1-128 duben E-Monday 2016 GK Mnichov Automobilová doprava technologická 

prezentace

A1B2C2-104 duben Podpora spolupráce estonských a českých firem 

v oblasti biomedicíny a biotechnologií

ZÚ Tallinn Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

incomingová mise

A1B2C2-094 duben Společná výstavní účast na mezinárodním 

veletrhu MEDICAL

ZÚ Ljubljana Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

účast na veletrhu

A1B2C1-210 duben Hospodářská konference "Česká republika" GK Drážďany Zpracovatelský 

průmysl

konference

A1B2C2-122 duben Podpora účasti českých firem na zbrojním 

veletrhu "DSA 2016"

ZÚ Kuala Lumpur Obranný průmysl účast na veletrhu

A1B1C1-145 duben Obchodní příležitosti v obranném sektoru - 

navázání spolupráce se SE partnery v oblasti 

ZÚ Stockholm Obranný průmysl podnikatelská mise

A1B1C2-026 duben Prezentace moravských vín ZÚ Dillí Zemědělský a 

potravinářský průmysl

seminář

A1B1C1-166 duben Technologická mise CzechInvest do Kolumbie ZÚ Bogota Dopravní průmysl technologická 

prezentace

A1B2C2-063 duben Společná prezentace lázeňských domů 

karlovarského kraje a agentury CzechTourism na 

Kypru

ZÚ Nicosia Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

prezentační akce

A1B2C2-051 květen Prezentace českých společností v oblasti 

zbrojního průmyslu a jejich využití pro zástupce 

ZÚ Budapešť Obranný průmysl prezentační akce

A1B2C2-175 květen Follow-up jednání na MZV a energetická 

inovační mise – Charlotte, severní Karolína

ZÚ Washington Energetický průmysl podnikatelská mise

A1B2C2-157 květen Prezentace V4 startupů pro investory v rámci 

Startup Fest Europe

ZÚ Haag Startupy prezentace před 

investory

A1B2C1-085 květen Obchodní příležitosti ve švédském strojírenském 

sektoru/navázání spolupráce s firmou Vattenfall 

Services

ZÚ Stockholm Strojírenský průmysl setkání českých 

výrobců s nákupčími

A1B2C2-116 květen Česká expozice na Annual Meeting on Nuclear 

Technology 2016

ZÚ Berlín Energetický průmysl účast na veletrhu

A1B2C2-054 květen TechCrunch Disrupt NY 2016 GK New York ICT účast na veletrhu

A1B2C1-065 květen Energetický panel v Kodani ZÚ Kodaň Energetický průmysl podnikatelské fórum

A1B1C2-153 květen Účast v energetických projektech v 

Turkmenistánu - technologická prezentace 

ZÚ Taškent Energetický průmysl prezentační akce

A1B2C1-005 květen Prezentace potenciálu českých firem v oblasti 

kolejových vozidel a rozvoje infrastruktury v 

Teheránu a Karáči

ZÚ Teherán Železniční doprava účast na veletrhu

A1B2C2-169 květen Export českého chmele do USA ZÚ Washington Zemědělský a 

potravinářský průmysl

prezentační akce

A1B2C2-018 květen Prezentace českých center excelence ZÚ Tokio Věda a výzkum prezentační akce

A1B1C1-033 květen Odborná mise zástupců stavebního průmyslu na 

veletrhu BUILDING 2016

ZÚ Tel Aviv Stavební průmysl účast na veletrhu

A1B2C2-198 květen Prezentace možností ČR v oblasti čištění 

odpadních vod

ZÚ Skopje Vodohospodářství, 

odpadní průmysl

prezentační akce

A1B1C1-044 květen Odstraňování starých ekologických zátěží - 

prezentace českých zkušeností a možností 

sanací kontaminovaných lokalit v Lotyšsku 

ZÚ Riga Vodohospodářství, 

odpadní průmysl

prezentační akce

A1B1C1-140 květen Prezentace a B2B jednání českých firem v rámci 

veletrhu EXPO Mongolia 2016

ZÚ Ulánbátar Stavební průmysl prezentační akce

A1B1C1-115 květen Odborná mise zástupců stavebního průmyslu SÚ Ramalláh Stavební průmysl seminář

A1B1C1-193 květen Matchmakingový seminář pro ICT firmy v Gaze SÚ Ramalláh ICT seminář

A1B1C1-045 květen Vývoj emirátské ekonomiky, nové projekty a 

změny obchodně-právního a investičního 

ZÚ Abú Dhabí Obchodně-právní 

prostředí

seminář

A1B2C2-072 květen Prezentace ČR jako turistické destinace GK New York Cestovní ruch, 

turismus

prezentační akce

A1B1C1-168 květen Podnikatelská mise Asociace podniků českého 

železničního průmyslu ACRI do Kolumbie

ZÚ Bogota Železniční doprava podnikatelská mise



A1B1C1-062 květen Český stánek na veletrhu FIA 2016 v Alžíru ZÚ Alžír Strojírenský průmysl účast na veletrhu

A1B2C2-172 květen Mezinárodní veletrh "Saudi Safety and Security" - 

Dammám

ZÚ Rijád Obranný průmysl účast na veletrhu

A1B2C2-124 květen Česká účast na bezpečnostním veletrhu 

"EXPOSEC 2016" v Sao Paulo

GK Sao Paulo Obranný průmysl účast na veletrhu

A1B1C2-089 květen Propagace českého potravinářského sektoru na 

mezinárodním veletrhu "Seoul Food 2016"

ZÚ Soul Zemědělský a 

potravinářský průmysl

účast na veletrhu

A1B2C1-232 květen Podnikatelská mise do Běloruska (Minská a 

Gomelská oblast)

ZÚ Minsk Energetický průmysl podnikatelská mise

A1B2C2-150 květen Propagace českého lázeňství a lázeňského 

zdravotnictví ve Španělsku 

ZÚ Madrid Služby incomingová mise

A1B1C2-080 květen Podnikatelská mise náměstka MZe ČR ZÚ Addis Abeba Zemědělský a 

potravinářský průmysl

podnikatelská mise

A1B1C2-141 květen Prezentace českých firem v oblasti zemědělské 

a potravinářské výroby na novosadském 

zemědělském veletrhu

ZÚ Bělehrad Zemědělský a 

potravinářský průmysl

účast na veletrhu

A1B1C1-181 květen Czech services at your service - prezentace 

firem v rámci Czech Days in Bohai Region na 

veletrhu služeb v Pekingu (CIFTIS 2016)

ZÚ Peking Služby účast na veletrhu

A1B1C1-066 květen Česká účast na veletrhu bezpečnostního 

průmyslu SEGURITECH PERU spojená s 

matchmakingem

ZÚ Lima Obranný průmysl účast na veletrhu

A1B1C2-129 květen EXPOKOS 2016 - účast na veletrhu ZÚ Priština Vodohospodářství, 

odpadní průmysl

účast na veletrhu

A1B2C2-091 květen Prezentace českých firem a českých produktů v 

Myanmaru a návštěva speciální ekonomické 

zóny Thilawa v rámci 1. zasedání mezivládní 

ZÚ Rangún Všeobecná 

prezentace českých 

firem

podnikatelská mise

A1B2C2-050 červen 2. Česko-německá konference o 

komercionalizaci nanotechnologií

ZÚ Berlín Zpracovatelský 

průmysl

konference

A1B2C2-020 červen Podnikatelská mise do Ruské federace 

(Samarská oblast) 

ZÚ Moskva Strojírenský průmysl podnikatelská mise

A1B1C1-025 červen Prezentace českých výrobců zdravotnických 

prostředků v Portugalsku

ZÚ Lisabon Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

prezentační akce

A1B2C2-143 červen Prezentace CZ produkce pro sportovní střelbu a 

myslivost

GK Sankt Peterburg Strojírenský průmysl prezentační akce

A1B1C2-161 červen Obchodně-podnikatelská mise firem 

Moravskoslezského kraje ve Francii

ZÚ Paříž Služby podnikatelská mise

A1B2C2-159 červen Pivo & chmel z Česka (Øllandet Tsjekkia) ZÚ Oslo Zemědělský a 

potravinářský průmysl

setkání českých 

výrobců s nákupčími

A1B2C2-131 červen Řemeslníci V4 v Bavorsku 2016 GK Mnichov Stavební průmysl seminář

A1B2C2-201 červen Prezentace českých výrobců zdravotnických 

potřeb a nástrojů 

ZÚ Madrid Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

prezentační akce

A1B1C2-082 červen MHD v Litvě - příležitosti pro české výrobce a 

dodavatele dopravních prostředků

ZÚ Vilnius Automobilová doprava prezentační akce

A1B1C2-136 červen Účast ČR na mezinárodním potravinářském 

veletrhu Alimentec 2016

ZÚ Bogota Zemědělský a 

potravinářský průmysl

účast na veletrhu

A1B2C2-001 červen Prezentace českých firem v ruských regionech - 

Omsk a Čeljabinsk

GK Jekatěrinburg Energetický průmysl podnikatelská mise

A1B2C2-227 červen Czech is BIO Seminář a networkingová recepce 

k propagaci českých firem a ČR při příležitosti 

BIO San Francisco 2016 

GK Los Angeles Lifescience prezentační akce

A1B2C2-010 červen Prezentace českých technologií pro mlékárenský 

průmysl na Ukrajině

ZÚ Kyjev Zemědělský a 

potravinářský průmysl

prezentační akce

A1B2C1-213 červen Kulatý stůl českých a saských firem a jednání 

B2B v rámci Mezinárodního veletrhu technických 

textilií MTex+

GK Drážďany Textilní a obuvnický 

průmysl

kulatý stůl

A1B1C1-059 červen Prezentace vybraných českých firem v oblasti 

vodního a odpadové hospodářství

ZÚ Bejrút Vodohospodářství, 

odpadní průmysl

prezentační akce

A1B1C1-207 červen Energetická konference „Biomass to Power and 

Heat“ v Žitavě (Zittau) 

GK Drážďany Energetický průmysl konference

A1B2C2-002 červen Podnikatelské fórum v Novokuzněcku GK Jekatěrinburg Důlní, těžební a ropný 

průmysl

podnikatelské fórum

A1B1C2-163 červen Český stánek na veletrhu energetiky (Genera 

2016)

ZÚ Madrid Energetický průmysl účast na veletrhu

A1B2C2-130 červen Akce na podporu česko-irské spolupráce v 

oblasti inovativních technologií

ZÚ Dublin Inovativní technologie prezentace před 

investory

A1B2C2-113 červen Podnikatelská mise Asociace leteckých výrobců 

ČR do Vietnamu

ZÚ Hanoj Letecká doprava podnikatelská mise



A1B2C2-067 červen Účast ČR na veletrhu "Global Petroleum Show 

Calgary 2016"

ZÚ Ottawa Důlní, těžební a ropný 

průmysl

účast na veletrhu

A1B2C2-111 červen Podpora vývozu potravin a zemědělských 

produktů do Beninu a Nigérie

ZÚ Abuja Zemědělský a 

potravinářský průmysl

prezentační akce

A1B1C2-132 červen Podnikatelské fórum při Českých dnech v Recife ZÚ Brasília Stavební průmysl podnikatelské fórum

A2B2C2-088 červen Obchodní a vědecko-výzkumná mise zaměřená 

na inovace do Chicaga

GK Chicago ICT podnikatelská mise

A1B1C1-036 červen Česká účast na mezinárodním veletrhu ENERGA 

2016

ZÚ Sarajevo Energetický průmysl účast na veletrhu

A1B2C1-060 červenec Podnikatelská mise českých výrobců potravin a 

potravinářských technologií

ZÚ Kuala Lumpur Zemědělský a 

potravinářský průmysl

podnikatelská mise

A1B1C1-164 červenec Prezentace českého průmyslu a B2B jednání 

českých a francouzských firem v Bretani

ZÚ Paříž Strojírenský průmysl prezentační akce

A1B1C2-046 červenec Účast českých firem na veletrhu ChinaJoy a B2B 

networkingový seminář

GK Šanghaj ICT účast na veletrhu

A1B2C2-231 srpen Podpora certifikace exportu českých potravin do 

ČLR

ZÚ Peking Zemědělský a 

potravinářský průmysl

incomingová mise

A1B1C2-009 srpen Propagace českého piva v rámci akce 

Beergarten/Beerfest

ZÚ Bělehrad Zemědělský a 

potravinářský průmysl

prezentační akce

A1B2C1-162 září Česko – polské bilaterální setkání firem z oblasti 

energetiky v rámci veletrhu "Energetab 2016"

ZÚ Varšava Energetický průmysl seminář

A1B1C1-182 září Cairo Energy-podpora českých společností z 

oblasti energetiky

ZÚ Káhira Energetický průmysl seminář

A1B1C1-049 září Prezentace možností spolupráce ve zdravotnictví ZÚ Kišiněv Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

seminář

A1B1C1-090 září Podnikatelská mise do Angoly a JAR, účast na 

veletrhu "Africa Aerospace and Defence"

ZÚ Pretoria Obranný průmysl podnikatelská mise

A1B1C1-034 září Mise českých technologických startupů na 

veletrhu inovací a konferenci DLD Tel Aviv

ZÚ Tel Aviv ICT podnikatelská mise

A1B1C2-019 září Prezentace českých cestovních kanceláří a lázní 

na veletrhu Rest and Entertainment Expo 2016

ZÚ Jerevan Zábava a volný čas prezentační akce

A1B2C2-096 září Představení center exelence pro výzkum a vývoj 

v ČR

ZÚ Bern Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

prezentační akce

A1B1C1-100 září Prezentace českých výrobců zdravotní 

techniky/vybavení v Kambodži

ZÚ Phnompenh Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

prezentační akce

A1B1C1-004 září Prezentace českých výrobců zdravotnických 

zařízení a materiálů v Thajsku

ZÚ Bangkok Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

prezentační akce

A1B2C2-012 září Prezentace českého potravinářského a 

spotřebního průmyslu na festivalu ČR

ZÚ Tokio Zemědělský a 

potravinářský průmysl

prezentační akce

A1B1C2-121 říjen Central European ICT StartUp 2016: Connecting 

Capital with Innovation

ZÚ Londýn ICT prezentační akce

A1B1C2-023 říjen Podnikatelská mise zaměřená na jadernou 

energetiku

ZÚ Dillí Energetický průmysl podnikatelská mise

A1B2C1-003 říjen Prezentace potenciálu českých firem v oblasti 

leteckého průmyslu a dopravy

ZÚ Teherán Letecká doprava podnikatelská mise

A1B1C2-212 říjen Podpora účasti českých firem na veletrhu 

Hospital EXPO 2016

ZÚ Jakarta Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

účast na veletrhu

A1B1C1-178 říjen Prezentace a B2B firem v oblasti zelených 

technologií a produktů

ZÚ Bělehrad Vodohospodářství, 

odpadní průmysl

podnikatelské fórum

A1B2C2-099 říjen Investiční seminář se zaměřením na ICT,VVI, 

elektrotechniku a strojírenství

ČEKK Tchaj-pej ICT seminář pro 

investory

A1B2C2-058 říjen Technologie v ochraně životního prostředí a 

energetice

ČEKK Tchaj-pej Energetický průmysl seminář

A1B1C2-052 říjen Podnikatelská mise na podporu podnikání firem 

ČR v Chile v oblasti energetiky

ZÚ Santiago de Chile Energetický průmysl podnikatelská mise

A1B1C1-074 říjen Mise českých výrobců a dodavatelů zelených 

technologií do Malajsie spojená s 

matchmakingovým seminářem a  účastí na 

ZÚ Kuala Lumpur Energetický průmysl účast na veletrhu

A1B2C2-069 říjen B2B Seminář českých ICT firem v Nizozemsku ZÚ Haag ICT seminář

A1B2C2-014 říjen Prezentace českého leteckého a vesmírného 

průmyslu na veletrhu Japan Aerospace 2016

ZÚ Tokio Dopravní průmysl účast na veletrhu

A1B2C2-053 říjen Prezentace českých ICT firem na veletrhu 

GITEX Dubai 2016

ZÚ Abú Dhabí ICT účast na veletrhu

A1B2C2-097 říjen Podpora spolupráce ČR a Belgie v oblasti 

biotechnologií

ZÚ Brusel Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

prezentační akce



A1B1C2-180 říjen CZ - AT zbrojařské fórum ZÚ Vídeň Obranný průmysl podnikatelské fórum

A1B1C1-139 říjen Podnikatelská mise členských subjektů 

Potravinářské komory ČR a Agrární komory ČR 

do Mongolska

ZÚ Ulánbátar Zemědělský a 

potravinářský průmysl

podnikatelská mise

A1B2C1-173 říjen Prezentace Asociace podniků českého 

železničního průmyslu v Egyptě

ZÚ Káhira Železniční doprava prezentační akce

A1B2C2-011 říjen Letecko-průmyslové fórum na Ukrajině ZÚ Kyjev Letecká doprava podnikatelské fórum

A1B1C1-109 říjen Podpora české účasti na  veletrhu letecké 

techniky AIR EXPO v Kaduně

ZÚ Abuja Obranný průmysl účast na veletrhu

A1B2C2-043 říjen České sklo v Chengdu 2016 - podpora a 

prezentace českých firem z oblasti sklářského 

průmyslu

GK Chengdu Sklářský a keramický 

průmysl

prezentační akce

A2B2C2-118 říjen Podnikatelská mise výrobců piva, ingrediencí a 

minipivovarů do Chile

ZÚ Santiago de Chile Zemědělský a 

potravinářský průmysl

podnikatelská mise

A1B1C1-170 říjen Účast na veletrhu "Saudi AgroFood 2016" ZÚ Rijád Zemědělský a 

potravinářský průmysl

účast na veletrhu

A1B2C2-135 říjen Prezentace českých technologií na stavebním 

veletrhu CIHAC

ZÚ Mexiko Stavební průmysl účast na veletrhu

A1B1C1-123 říjen Katalogová výstava českých exportérů 

zemědělské techniky v Tanzanii

ZÚ Nairobi Zemědělský a 

potravinářský průmysl

katalogová výstava

A1B1C1-194 květen, říjen Prezentace environmentálních technologií ZÚ Baku Vodohospodářství, 

odpadní průmysl

technologická 

prezentace

A2B1C2-147 průběžně Návštěva vybraných regionů Severozápadního 

federálního okruhu

GK Sankt Peterburg Různé sektory podnikatelské mise

A1B2C1-017 průběžně Mapa oborových příležitostí a podpora českých 

firem v ruských regionech

GK Jekatěrinburg Energetický průmysl prezentační akce

A1B1C1-028 průběžně Český letecký sektor: A-Z řešení pro Čínu III. ZÚ Peking Letecká doprava prezentační akce

A1B2C1-076 průběžně Cílená prezentace českých řešení a technologií 

pro municipální projekty v Turecku

ZÚ Ankara Vodohospodářství, 

odpadní průmysl

prezentace před 

investory

A1B1C2-083 průběžně Více českých potravin a nápojů na litevský trh ZÚ Vilnius Zemědělský a 

potravinářský průmysl

prezentační akce

A1B2C2-006 září Prezentace myanmarských firem v ČR – 

incomingová mise ve spolupráci s International 

Business Promotion Centre

ZÚ Rangún Všeobecná 

prezentace ČR firem

incomingová mise

A1B2C2-119 září České IT v Silicon Valley – Tech Crunch 2016 ZÚ Washington ICT prezentace před 

investory

A1B2C2-042 září Fine Food 2016 GK Sydney Zemědělský a 

potravinářský průmysl

účast na veletrhu

A1B2C2-125 září Česko-bavorská energetická kooperační burza 

2016

GK Mnichov Energetický průmysl seminář

A1B1C2-047 září Seminář k aktuálním investičním příležitostem v 

ČR

GK Šanghaj Přímé zahraniční 

investice

seminář

A1B1C2-133 září Kuba: Sektorová mise v oblasti zemědělství a 

potravinářství

ZÚ Havana Zemědělský a 

potravinářský průmysl

podnikatelská mise

A1B1C1-077 září Firemní a odborná mise v oblasti důlní 

bezpečnosti a techniky

ZÚ Ankara Důlní, těžební a ropný 

průmysl

incomingová mise

A1B2C2-086 září Účast ČR na akci Nordic Life Science Days 2016 

Stockholm/příležitost k navázání přímých 

kontaktů pro český biotechnologický výzkum

ZÚ Stockholm Zdravotnický a 

farmaceutický průmysl

konference

A1B2C2-179 září Prezentace českých firem z oblasti telematiky v 

RF

ZÚ Moskva Dopravní průmysl prezentační akce

A1B2C2-177 září Podnikatelská mise a jednání v iCar a v severní 

Karolíně

ZÚ Washington Automobilová doprava podnikatelská mise

A1B2C1-078 září Propagace českých dodavatelských firem pro 

vodohospodářství a tzv. zelené technologie v 

Itálii

ZÚ Řím Vodohospodářství, 

odpadní průmysl

podnikatelské fórum

A1B2C2-084 září Česko-německé hospodářské fórum: Služby ve 

zdravotnictví

K Düsseldorf Zdravotnictví podnikatelské fórum

A1B2C2-117 září Prezentace českých start-upů a IT sektoru ZÚ Berlín ICT prezentační akce

A2B2C1-098 září Podpora české účasti na strojírenském veletrhu 

IMTS 2016

GK Chicago Strojírenský průmysl účast na veletrhu

A1B1C2-152 září Prezentace českého investičního prostředí při 

příležitosti největšího subdodavatelského 

veletrhu ve Finsku Alihankinta 2016

ZÚ Helsinky Zpracovatelský 

průmysl

seminář


