
 

 

 
 
 

 

 
Ministerstvo hospodářství Polské republiky 

ve spolupráci  

 s Oddělením propagace obchodu a investic 

Velvyslanectví Polské republiky v ČR 

si Vás dovolují pozvat na  

 

 

Česko–polskou ekonomickou konferenci v rámci kampaně  

„Made in Poland“ 

 

 

 

19. listopadu 2013, 10.00 – 14.30 

Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha 3 

 

 

Cílem konference je zvýšení povědomí o trendech a nových možnostech obchodování       a 

spolupráce mezi polskými a českými podnikateli, diskuze o rostoucím potenciálu polského 

hospodářství a výměna zkušeností obou stran.  

 

 

 

Svoji účast, prosím, potvrďte nejpozději do středy 13.11.2013 na email 

petra.temeschinkova@neopublic.cz. 

 Pro více informací se, prosím,  obraťte na Miriam Madrovou 

 tel: +420 724 478 881 
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Česko–polská ekonomická konference 
 

Ministerstvo hospodářství Polské republiky a 
Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v ČR 

Vás zvou na konferenci věnovanou trendům a novým možnostem obchodování a 
spolupráce mezi polskými a českými podnikateli. Diskutovat budeme o rostoucím 

potenciálu polského hospodářství a zkušenostech obou stran. 
19. listopadu 2013, 10.00 – 14.30 

Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha 3 
 

PROGRAM: 

9.30 – 10.00 Registrace účastníků 

10.00 – 10.10  Úvodní řeč a přivítaní hostů 

  Jiří Cienciala, ministr průmyslu a obchodu ČR v demisi 

  J. E. Grażyna Bernatowicz, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Polské republiky v ČR 

10.10 – 10.55 Trendy v česko-polských obchodních vztazích 

Milan Hovorka, náměstek ministerstva průmyslu a obchodu ČR  

Ilona Antoniszyn–Klik, náměstkyně ministra hospodářství Polské republiky 

Dariusz Goszczyński,  náměstek ředitele Odboru propagace a komunikace Ministerstva 

zemědělství Polské republiky 

10.55 – 11.10 Potenciál polského hospodářství 

Wojciech Pobóg–Pągowski, I rada, vedoucí Oddělení propagace obchodu a investic 

Velvyslanectví Polské republiky v ČR 

11.10 – 11.25 Česko-polská kooperace v roce 2013 a plány na rok 2014 

  Pavel Bartoš, viceprezident Hospodářské komory České republiky 

11.25 – 11.40 Diskuse  

11.40 – 12.00   Přestávka na kávu  

12.00  - 13.30  Panelová diskuse:  

Zkušenosti ve spolupráci mezi polskými a českými podnikateli 

Wiesław Czarnecki, ředitel organizační složky, NAVIMOR- INVEST S.A. 
Václav Jirků, investiční ředitel, Penta Investments 
Pavel Řežábek, ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s 

Pavel Schwarzer, jednatel, EKO-DOMOV s.r.o. 
Michal Štefl, předseda předastavenstva a generální ředitel, OHL ŽS a.s. 

  Pozn. Počet účastníků diskuse se může rozšířit.  

13.30 – 14.30  Oběd  

 

V případě, že jste svou účast ještě nepotvrdili, udělějte tak, prosím, nejpozději do středy 13.11.2013 na email 

petra.temeschinkova@neopublic.cz 
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