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Struktura OED k 13.9. 2021
Marek Svoboda (č. 140, l. 2200)
ředitel odboru
Jana Holíková (č. 139, l. 2762)
referentka
Hana Lojková (č. 139, l. 2592)
asistentka odboru
Oddělení služeb pro exportéry
Jméno:
Funkce:
Agendy:

Aleš Ottmár (č. 135, l. 2515) – dočasně – NEOBSAZENÉ MÍSTO
Vedoucí oddělení















Jméno:
Funkce:
Agendy:

Obory:

Jméno:
Funkce:
Agendy:

Obory:

Koordinace činnosti oddělení
Řízení a rozvoj sítě (identifikace nevhodných zásahů do sítě, iniciativy k motivaci a hledání
kandidátů, plány střídání)
Zajištění činnosti a rozvoj Klientského centra
Řízení a realizace služeb; komunikace požadavků v rámci JZS/MZV
Řízení kvality výstupů služeb JZS – MZV, průběžný monitoring výstupů a práce se SINPRO,
pravidelný reporting výsledků ze SINPRO, rozvoj SINPRO a licenční politika
Koordinace plánovaných činností (zastřešující spolupráce s rezorty, CT, CI, agenturami)
Investice do ČR (firemní oblast) a spolupráce sektorových specialistů s CzechInvest
Vládní agenda a MPŘ
Tajná spisovna (zástup za sekretariát)
Špatné obchodní případy/zmařené investice dle oboru činnosti firmy
Koordinace firemních vstupu do podkladů za OED (vstupní informace o živých případech
firem, podpora B2B a B2G)
Rozvoj agendy a vedení databáze příležitosti A+
Rozvoj agendy a vedení databáze oborových asociací
Koordinace KES

Iva Šustáková (č. 134, l. 2524)
Referent
















Zajištění komunikace s firmami, obsluha klientů, služby v JZS
Zajištění podpory pro s KES
Kontinuální prezence na Klientském centru
Zajišťování agend ISL, DZÚ, AEÚ v Sinpro
Zajištění technické podpory Sinpro
Podpora SRP – dle oboru
Zajištění regionálních telekonferencí/videocallů s DEK
Spolupráce s oborovými asociacemi – dle oboru
Zemědělský a potravinářský průmysl
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Chemický průmysl
Plasty a gumárenský průmysl
Textilní a obuvnický průmysl
Zábava a volný čas
Vodohospodářství, odpadní průmysl

Denisa Provazníková (č. 134, l. 2524)
Referent













Zajištění komunikace s firmami, obsluha klientů, služby v JZS
Zajištění podpory pro s KES
Propojování ED + ZRS s cílem posilovat firemní dimenzi – zapojení firem do ZRS
Kontinuální prezence na Klientském centru
Vládní agenda a MPŘ
Zajišťování agend ISL, DZÚ, AEÚ v Sinpro
Zajištění technické podpory Sinpro
Podpora SRP – dle oboru
Zajištění regionálních telekonferencí/videocallů s DEK
Spolupráce s oborovými asociacemi – dle oboru
Energetický průmysl
Důlní, těžební a ropný průmysl
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Jméno:
Funkce:
Agendy:

Obor:

Strojírenský průmysl
ICT
Elektrotechnika
Věda a výzkum
Kovozpracovatelský průmysl
Nábytkářský průmysl
Vzdělávání
Zpracovatelský průmysl

Aleš Ottmár (č. 134, l. 2524)
Referent


















Zajištění komunikace s firmami, obsluha klientů, služby v JZS
Zajištění podpory pro s KES
Kontinuální prezence na Klientském centru
Investice do ČR (firemní oblast) a spolupráce sektorových specialistů s CzechInvest
Zajišťování agend ISL, DZÚ, AEÚ v Sinpro
Zajištění technické podpory Sinpro
Podpora SRP – dle oboru
Zajištění regionálních telekonferencí/videocallů s DEK
Spolupráce s oborovými asociacemi – dle oboru
Obranný průmysl
Stavební průmysl
Železniční doprava
Dopravní průmysl
Civilní letectví
Cestovní ruch
Sklářský a keramický průmysl
Služby

Oddělení projektů ekonomické diplomacie
Jméno:
Funkce:
Agendy:

Teritorium

Jméno:
Funkce:
Agendy:

Sektory:

Stanislav Beneš (č. 429, l. 2347)
Vedoucí oddělení PED











Koordinace činnosti oddělení
Optimalizace sítě z hlediska EK činností a rozvoj kapacit pro výkon EK agendy
Hodnocení zahraniční sítě a zpětná vazba
Plánování vytěžování kapacit pro využití EK službami a monitoring skutečnosti
Metodický rozvoj nástrojů ekonomické diplomacie
Vládní agenda a mezirezortní připomínková řízení
Dohody o hospodářské spolupráci (koordinace s teritoriálními odbory)
Bilaterální investiční dohody (koordinace s teritoriálními odbory)
Smíšené komise (koordinace vstupů za OED)
OVE

Daniel Blažkovec (č. 430, l. 2672)
Referent









Koordinace cest ústavních činitelů a podnikatelských misí – svodně
Plány činnosti ZÚ a DEK a jejich sladění s plány CT/CI – svodně
Organizace předodjezdového a poodjezdového vzdělávání a přípravy EK
Podpora ZÚ při zajišťování projektů ekonomické diplomacie, sektorových a
incomingových misích
Obranný průmysl
Automobilový průmysl
Železniční doprava
Dopravní průmysl
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Rezorty:

Teritorium:

Jméno:
Funkce:
Agendy:

Milan Vágner (č. 430, l. 2706)
Referent




Sektory:















Rezorty:

Teritorium:

Jméno:
Funkce:
Agendy:

Sektory:

Rezorty:

Teritorium:

Jméno:
Funkce:

Civilní letectví
Cestovní ruch
Sklářský a keramický průmysl
Služby
Stavební průmysl
Ministerstvo obrany
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo pro místní rozvoj
AFR
BVA

Metodické řízení projektů ekonomické diplomacie
Koordinace projektů PROPED, PROPEA, výstavy a veletrhy, NOVVUM, ČOÚ
Podpora ZÚ při zajišťování projektů ekonomické diplomacie, sektorových a
incomingových misích
Zemědělský a potravinářský průmysl
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Chemický průmysl
Plasty a gumárenský průmysl
Textilní a obuvnický průmysl
Kreativní průmysl a kulturní prezentace
Životní prostředí, vodohospodářský a odpadní průmysl
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo kultury
Ministerstvo životního prostředí
ASIE
AMER

Petr Kašička (č. 135, l. 2667)
Referent





















Hodnocení zahraniční sítě a zpětná vazba podnikatelů – svodně
Podpora ZÚ při zajišťování projektů ekonomické diplomacie, sektorových a
incomingových misích
Energetický průmysl
Důlní, těžební a ropný průmysl
Strojírenský průmysl
ICT
Elektrotechnika
Věda a výzkum
Kovozpracovatelský průmysl
Nábytkářský průmysl
Vzdělávání
Zpracovatelský průmysl
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Úřad vlády
OJVE
OSE
OZE
+ svodně EU PRES

Eva Šeděnková (č. 137, l. 2951)
Disponentka
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Agendy:

Jméno:
Funkce:
Agendy:





Tereza Rejzková (č. 136, l. 2580)
Administrativní pracovnice PROPED






Rezorty:

Sektory:

Jméno:
Funkce:
Agendy:

















Sektory:

Jméno:
Funkce:
Agendy:

Administrace projektů na podporu ekonomické diplomacie a marketingových aktivit v
zahraničí
Zpracování a kompletace dokumentace k projektům dle stanovených standardů (vč.
evidence smluv, správy účetních dokladů, apod.) a její archivace
Administrace incomingových misí (zajištění hotelů, dopravy apod.) dle sektoru
Práce s databázemi a účetním systémem;
Administrativní zpracování dokumentace potřebné pro soutěže veřejných zakázek,
evidence a následná archivace;
Zástup EIS
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Úřad vlády
Energetický průmysl
Důlní, těžební a ropný průmysl
Strojírenský průmysl
ICT
Elektrotechnika
Věda a výzkum
Kovozpracovatelský průmysl
Nábytkářský průmysl
Vzdělávání
Zpracovatelský průmysl

Marcela Štěpánková (č. 136, l. 2765)
Administrativní pracovnice - PROPED







Rezorty:

Disponentura a dokumentaristika
Administrace projektů na podporu ekonomické diplomacie - svodně
Rozpočet odboru a finanční čerpání













Administrace projektů na podporu ekonomické diplomacie
Agenda místních sil na ZÚ
Zpracování a kompletace dokumentace k projektům dle stanovených standardů (vč.
evidence smluv, správy účetních dokladů, apod.) a její archivace
Administrace incomingových misí (zajištění hotelů, dopravy apod.) dle sektoru
Práce s databázemi a účetním systémem
Administrativní zpracování dokumentace potřebné pro soutěže veřejných zakázek,
evidence a následná archivace
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo kultury
Ministerstvo životního prostředí
Zemědělský a potravinářský průmysl
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Chemický průmysl
Plasty a gumárenský průmysl
Textilní a obuvnický průmysl
Kreativní průmysl a kulturní prezentace
Životní prostředí, vodohospodářský a odpadní průmysl

Blanka Hocková (č. 136, l. 2692)
Administrativní pracovnice - PROPED





Administrace projektů na podporu ekonomické diplomacie
Zpracování a kompletace dokumentace k projektům dle stanovených standardů (vč.
evidence smluv, správy účetních dokladů, apod.) a její archivace
Administrace incomingových misí (zajištění hotelů, dopravy apod.) dle sektoru
Práce s databázemi a účetním systémem
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Rezorty:

Sektory:
















Administrativní zpracování dokumentace potřebné pro soutěže veřejných zakázek,
evidence a následná archivace
Tajemnice KVP
Ministerstvo obrany
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo pro místní rozvoj
Obranný průmysl
Automobilový průmysl
Železniční doprava
Dopravní průmysl
Civilní letectví
Cestovní ruch
Sklářský a keramický průmysl
Služby
Stavební průmysl
Oddělení ekonomických analýz a informací

Jméno:
Funkce:
Agendy:

Anna Urbanová (č. 167/1, l. 2735)
Vedoucí oddělení

Jméno:
Funkce:
Agendy:

Martina Kaderová (č. 167, l. 2846)
Referentka

















Jméno:
Funkce:
Agendy:

Konference a regionální semináře
Veletrhy v ČR (Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně apod.)
Teritoriální a oborové semináře
Ekonomické zpravodajství ze ZÚ (evidence, kontrola a zpětná vazba ZÚ, spolupráce
s redakcí časopisu MED)
Správa webu (www.mzv.cz/ekonomika, www.export.cz) a sociálních sítí
Realizace klientských akcí na MZV dle potřeby včetně online akcí
Organizační zajištění každoroční porady ekonomických diplomatů

David Řehulka (č, 167, l. 2628)
Referent










Jméno:
Funkce:
Agendy:

Koordinace činnosti oddělení
Plán a realizace klientských akcí na MZV včetně online akcí
Vládní agenda a MPŘ
Časopis Moderní ekonomická diplomacie (MED)
Regionálně-sektorové analýzy a další projekty se ZČU
Krajské exportní konference (KEK)
Porada ekonomických diplomatů

Příprava prezentací a článků
Ekonomické zpravodajství ze ZÚ (evidence, kontrola a zpětná vazba ZÚ, spolupráce
s redakcí časopisu MED)
Správa webu (www.mzv.cz/ekonomika, www.export.cz) a sociálních sítí
Gestor Souhrnné teritoriální informace
Konference a regionální semináře
Teritoriální a oborové semináře
Realizace klientských akcí na MZV dle potřeby včetně online akcí
Zajištění marketingových materiálů a jejich distribuce na zastupitelské úřady – svodně
Komunikace s vybranými médii (ve spolupráci s OK MZV)

Karel Charanza (č. 167, l. 2165)
Referent






Setkání velvyslanců s podnikateli
Realizace klientských akcí na MZV dle potřeby
Teritoriální a oborové semináře
Stanoviska k záštitám ministra
Komunikace a podpora spolupráce s kraji ČR
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Jméno:
Funkce:
Agendy:

Marek Pyszko (č. 135, l. 2994)
Hlavní ekonom MZV














Jméno:
Funkce:
Agendy:

Gestor projektu Mapa globálních oborových příležitostí/Mapa strategických příležitostí komunikace se ZÚ, příprava materiálů a kompletace, generování makroekonomických
dat, tištění knih/USB disků, distribuce a marketingová propagace
Příprava analytických a informačních materiálů pro širší podnikatelskou veřejnost,
koordinace se ZÚ
Konzultační podpora teritoriálním odborům (zdroje a databáze dat)
Analýza české a globální ekonomiky, zahraničního obchodu
Zpracování a analýza makroekonomických dat, interpretace makroekonomických trendů,
Centrální generování a příprava datových souborů pro ZÚ, sjednocování datových
výstupů v materiálech ekonomického charakteru napříč MZV a ZÚ
Příprava Souhrnné teritoriální informace – datová část
Koordinace a příprava vstupů MZV do národních strategických a koncepčních dokumentů
Příprava analytických materiálů ekonomického charakteru pro bilaterální a multilaterální
jednání vedení MZV
Administrace vládní agendy a MPŘ – materiály ekonomického charakteru
Plánování stáží a koordinace práce stážistů, spolupráce s VŠE a dalšími univerzitami
Propojení ekonomické diplomacie a zahraniční rozvojové spolupráce s cílem posilovat
ekonomickou dimenzi a komerční návaznost projektů a návaznost na Mapu oborových
příležitostí (v rámci určování priorit ČR)
Agenda ČEB a EGAP

Veronika Borovská/Martina Vaňkátová (č. 167/1, l. 2651)
Administrativní pracovnice



Jméno:
Funkce:
Agendy:

Vládní agenda - kraje

Kompletní agenda veřejných zakázek v rámci OED (marketingové zakázky, databáze,
apod.)
Skladové hospodářství:
• příjem materiálu na sklad,
• výdej materiálu ze skladu,
• práce s EIS – disponentura skladu (příjemky, výdejky, sledování skladových karet),
• inventarizace.

Sára Sedláčková (č. 167/1, l. 2317)
Administrativní pracovnice – DPČ







Podklady a analýzy zahraničního obchodu a ekonomického charakteru
Zpracování a analýza makroekonomických dat
Aktualizace materiálů ekonomického a informačního charakteru
Zajištění klientských akcí na MZV včetně online akcí pro české firmy. Spolupráce při
zajištění větších konferencí a dalších akcí pořádaných OED.
Asistence na přípravě Mapy globálních oborových příležitostí/Mapy strategických
příležitostí
Asistence na přípravě Souhrnné teritoriální informace

