
Memorandum o spolupráci 
mezi

 Ministerstvem zahraničních věcí ČR
 a

 Českou exportní bankou, a.s.

v oblasti krátkodobých studijních pobytů pracovníků ČEB na zastupitelských úřadech 
ČR v zahraničí

Preambule

Ministerstvo zahraničních věcí (dále MZV) a Česká exportní banka, a.s. (dále ČEB) podepisují 
toto Memorandum o spolupráci v zájmu společné snahy o efektivnější prosazování ekonomických 
zájmů ČR v zahraničí. 

ČEB, jako významný poskytovatel financování českého exportu, má zájem na zvýšení kvality 
poskytovaných služeb českým exportérům. Důležitým předpokladem k tomu je znalost 
podnikatelského a finančního prostředí v jednotlivých teritoriích. 

MZV, jako jeden z akcionářů ČEB, se sítí zastupitelských úřadů ČR v zahraničí je připraveno 
podpořit ČEB ve výše uvedeném záměru. Růst a diverzifikaci českého exportu považuje MZV za 
významnou prioritu ČR. 

Článek 1

MZV a ČEB se shodují v tom, že znalost podnikatelského a finančního prostředí v zahraničních
teritoriích je důležitá nejen pro poskytování kvalitnějších služeb českým exportérům (vhodná platební 
podmínka je důležitým nástrojem v konkurenčním boji), ale i pro efektivnější (a méně rizikové) 
vynakládání prostředků ČEB k financování českého exportu.

MZV a ČEB se shodují v tom, že zvyšování znalostí pracovníků ČEB v oblasti podnikatelského 
a finančního prostředí zahraničních teritorií lze podpořit vysíláním zaměstnanců ČEB na krátkodobé 
studijní pobyty na zastupitelské úřady ČR v zahraničí (dále jen ZÚ) zvláště do teritorií zvýšeného 
exportního zájmu. 

Článek 2

MZV bude podporovat realizaci studijních pobytů pracovníků ČEB na vybraných ZÚ. Poskytne 
v závislosti na kapacitních možnostech a bezpečnostních režimech konkrétních ZÚ pracovníkům ČEB 
na studijním pobytu místo v prostorách ZÚ, podporu při vyhledávání informačních zdrojů a  asistenci 
při kontaktování a sjednávání schůzek u relevantních institucí v zemi studijního pobytu. MZV resp. ZÚ 
bude pomáhat ČEB při zajišťování vhodného ubytování v teritoriu pro pracovníky ČEB. V případě 
disponibility ubytovacích prostor na ZÚ, nabídne tyto pro účely dle tohoto Memoranda ke 
krátkodobému využití pracovníkům ČEB podle platné směrnice MZV. Ostatní náklady související se 
stáží hradí ČEB v plné výši.



Článek 3

Zájem o realizaci konkrétního studijního pobytu na ZÚ dle tohoto Memoranda avizuje GŘ ČEB 
náměstkovi ministra zahraničí dopisem s přiloženým vyplněným osobním dotazníkem a životopisem 
navrhovaného pracovníka ČEB. 

Ústředí MZV projedná možnost realizace studijního pobytu s příslušným vedoucím ZÚ. 
Další postup schvalování studijního pobytu upravují příslušné předpisy MZV. Vstup a pohyb 

účastníka studijního pobytu na ZÚ se řídí pravidly ochranného režimu příslušného ZÚ.
Studijní pobyt na ZÚ musí schválit i bezpečnostní ředitel MZV. Po schválení navrhovaného 

studijního pobytu v ústředí MZV podepíše vedoucí ZÚ se zájemcem/účastníkem studijního pobytu 
dohodu, kde budou zapracovány další náležitosti včetně zaměření studijního pobytu, zaškolení BOZP, 
dodržování bezpečnostního režimu, formy úhrady případně poskytnutého ubytování, úhrady 
telekomunikačních poplatků a dalších dohodnutých služeb na ZÚ, podléhajících zpoplatnění. 

Účastník studijního pobytu musí mít zdravotní a úrazové pojištění pro cesty do zahraničí a 
také pojištění odpovědnosti za způsobené škody. 

Před odjezdem na ZÚ absolvuje schválený pracovník ČEB konzultaci s pracovníkem odboru 
dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu (ODEV), odpovídajícím v ústředí MZV za 
ekonomickou oblast vztahů ČR s příslušným teritoriem.

Článek 4

Toto Memorandum se sjednává na dobu neurčitou, vstupuje v platnost dnem podpisu a jeho 
platnost lze ukončit buď dohodou obou stran, anebo výpovědí jedné strany s výpovědní lhůtou tři 
měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.   

Memorandum bylo podepsáno v Praze dne 5.4.2012 ve dvou vyhotoveních, po jednom pro 
každou stranu.

Ing. Tomáš   D u b Ing. Tomáš  U v í r a
náměstek ministra generální ředitel
Ministerstvo zahraničních věcí ČR Česká exportní banka, a.s.




