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 Praze dne 12.2.2010 

 
Pozvánka na 4. Ročník Česko-asijského fóra 
 
 
Vážení kolegové, milí přátelé, 
 
Dovolte mi, abych Vás touto cestou srdečně pozvala na letos již čtvrtý ročník Česko-asijského 
fóra, který proběhne v Praze dne 1.3.2010. V tomto roce Vás zveme do TOP Hotelu, protože 
rytířský sál hotelu Kampa je už pro nás kapacitně malý. Jistě se tam ale vrátíme 
s komornějšími akcemi, které na Česko-asijské fórum naváží. Program bude zahájen v 9.00, 
registrace bude probíhat od 8.30.    
 
I v letošním roce se těšíme z přízně vlády České republiky a já mám tu čest Vám oznámit, že 
oficiální záštitu 4. Ročníku Česko-asijského fóra poskytl pan premiér České republiky Jan 
Fischer. Vzhledem k tomu, že část letošního programu je zaměřena na trvale udržitelný 
rozvoj a environmentální problematiku, záštitu letos poskytuje i ministr životního prostředí 
České republiky Jan Dusík. Již tradičně záštitu Česko-asijskému fóru v roce 2010 propůjčují 
prezident Hospodářské komory ČR pan Petr Kužel a primátor hlavního města Prahy pan 
Pavel Bém. 
 
Hlavním zaměřením letošního ročníku budou příležitosti pro česko-asijskou spolupráci 
v oblasti infrastruktury, což je tématika propojující řadu odvětví průmyslu, dopravy, 
služeb i ochranu životního prostředí prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů, 
sofistikovaných technologií a potřebného know-how. Vedle z našeho pohledu zajímavých 
expertních vystoupení jsme Vám letos připravili také prezentace konkrétních projektů 
v různých asijských zemích, do nichž se právě na poli infrastruktury můžete zapojit. Ty 
zahrnují oblast infrastruktury průmyslové, dopravní i podnikatelské, jako např. energetické 
koridory, letiště a další dopravní projekty, projekty odpadového hospodářství, 
ekologického zemědělství, udržitelného lesnictví či vývozy technologických celků pro 
průmyslovou infrastrukturu, programy pro zlepšení podnikatelské infrastruktury apod.  
 
Jelikož stále všichni pociťujeme světovou hospodářskou krizi a její dopady jak v propadu 
zakázkového krytí, tak v dostupnosti provozních financí, budeme se i letos věnovat 
možnostem financování česko-asijské spolupráce. Dotkneme si i investičních příležitostí a 
podpory investic směřujících jak do ČR, tak do jednotlivých asijských států.    
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Jsme velmi rádi, že v letošním roce Fórum navštíví řada představitelů korporátní sféry 
z různých asijských zemí. Zejména je to početná delegace vedená Federací exportérů 
z Indie, která v Praze stráví tři dny a její účastníci mají zájem o navázání obchodní spolupráci 
s firmami zejména v oblasti farmaceutického průmyslu a dodávek pro nemocnice (např. 
spotřební ošetřovatelské zboží apod.), komponentů pro automobilový, chemický a stavební 
průmysl a zařízení na snižování emisí v průmyslových výrobách, dále v oblasti kožedělného 
průmyslu, textilního (od přízí až po hotové výrobky) a oděvního průmyslu včetně 
dekorativních a nábytkářských textilií, dekorativního zboží obecně od sklářských výrobků přes 
různé umělecké předměty až po textilní dekorace, a další. Zájem mají jak o export, tak o 
import i zakládání joint venture podniků a další projekty. Další podnikatelé přijedou ze Sýrie, 
Indonésie, Kazachstánu, Singapuru a dalších zemí. Pevně věříme, že tak v rámci 4. Ročníku 
Česko-asijského obchodního Fóra učiníte zajímavá setkání, která Vám na poli česko-asijské 
spolupráce přinesou zajímavou budoucnost.      
 
V rámci programu přinášíme nový formát prezentace, a sice panely „Zaměřeno na: / Focus 
on:“.  V průběhu několika ročníků bychom tak chtěli podrobně představit všechny asijské 
země. Letos jsme připravili panely „Zaostřeno na Indii / Focus on India“, „Zaostřeno na 
Indonésii / Focus on Indonesia“, a „Zaostřeno na Koreu / Focus on Korea“. 
 
V rámci panelu Zaostřeno na Indii se představí zejména Federace exportérů a představí 
klíčové oblasti indického průmyslu s nejprudší růstovou křivkou, kde je prostor pro spolupráci 
jak exportně-importní, tak investiční. Panelu se prezentačně zúčastní rovněž představitelé 
česko-indických společných podniků a podělí se o své konkrétní zkušenosti z česko-indické 
spolupráce. 
 
V rámci panelu Zaostřeno na Indonésii Vám představíme několik významných hostů, kteří 
představí regiony Indonésie poptávající české know-how, jakož i řadu technologií pro různé 
infrastrukturní projekty. Představíme v této souvislosti velmi významné projekty - pro příklad 
můžeme uvést zejména nové letiště, které se bude stavět v Yogyakartě, projekty 
infrastruktury, rekultivace a udržitelného zemědělství v severní Sulawesi a 
infrastrukturní projekty v provincii Jambi. Ve všech případech se jedná o projekty, kde je 
účast českého korporátního sektoru zvláště vyhledávána. 
 
V rámci panelu Zaostřeno na Koreu Vám představíme zejména tzv. Free Economic Zones, 
což jsou zóny, které jsou mohutně podporovány korejskou vládou pro podnikatelské aktivity 
zahraničních subjektů; prezentovány budou i již běžící úspěšné česko-korejské projekty.  
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Vzhledem k osobní účasti řady asijských podnikatelů je v programu Česko-asijského fóra opět 
zahrnuta networkingová část vyhrazená pro dvoustranná jednání českých účastníků 
s jejich protějšky, která proběhne v odpoledních hodinách dne 1.3. a v případě potřeby ještě 
2.3.2010. Ze všech zemí, z nichž je potvrzena účast podnikatelů, se zúčastní zároveň firmy 
nebo organizace marketingové, které Vám v případě, že na Fóru nebude firma Vašeho profilu, 
mohou adekvátního partnera v daném teritoriu vyhledat. Pro sjednání schůzek prosím 
kontaktujte naše obchodní oddělení na adrese lida@buildingbridges.cz a specifikujte, prosím, 
Váš zájem, abychom jednání pro Vás mohli zahrnout do programu. Program hlavního dne 
programu Česko-asijského fóra dne 1.3.2010 bude zakončen slavnostním koktejlem. 
 
Vaši pozornost bych ráda obrátila i ke katalogu, který bude letos opět jako každoročně 
k Česko-asijskému fóru vydán. Tento katalog dostanou všichni zahraniční účastníci fóra, jakož 
i všechny zastupitelské úřady a naše partnerské organizace v asijských zemích, obchodní 
komory, podnikatelské svazy a další organizace. V příloze Vám zasíláme nabídku inzertních 
možností v katalogu a na CD, které bude vydáno po akci a bude obsahovat hlavní 
prezentace z letošního ročníku. Část výtěžku z inzerce bude využita k charitativním 
účelům v asijských zemích. 
   
Vážení a milí přátelé, pevně věřím, že Vás pozvánka na letošní ročník Česko-asijského fóra 
zaujala, a že nám zachováte přízeň a poctíte nás svojí účastí. Snad se tak i díky Vám stane 
letošní ročník událostí, která nebude bezprostředně zapomenuta a která třeba i právě Vám 
přinese nějakou novou a dobrou příležitost. 
 
Jsme Vám k dispozici, máte-li jakékoliv dotazy a těšíme se na viděnou. Přesný program a další 
doplňující informace obdržíte obratem po Vaší registraci na info@buildingbridges.cz, 
lida@buildingbridges.cz nebo info@icac.cz , popř. na faxovém čísle 565 321 831. 
 
V úctě, 
 
 
Eva Rybková 
Mgr. Eva Rybková, PhD.,MBA 
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