
III. ČESKO – POLSKÉ HOSPODÁŘSKÉ FÓRUM 
 

09.30 – 10.00 Registrace hostů 

10.00 – 10.10 p. Marek Minarczuk,  Chargé d’Affaires Polské republiky v ČR - uvítání  

  

I.  PANEL 
 Shrnutí a vyhodnocení vzájemné hospodářské a investiční spolupráce mezi Polskou a 

Českou republikou v roce 2012, nástin perspektiv rozvoje v roce 2013 v oblasti 
příhraniční spolupráce, ostatních společných projektů a podpory malých a středních 
podniků 
 

10.10 – 10.25 p. Milan Hovorka, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR 

10.25 – 10.40 pí Ilona Antoniszyn-Klik, náměstkyně ministra hospodářství PR  

10.40 – 10.55  p. Petr Kužel, prezident hospodářské komory ČR 

10.55 – 11.10  p. Dariusz Marcinkowski, předseda Klubu polského kapitálu v ČR  

11.10 – 11.25 p. Jiří Cienciala, předseda Česko-polské hospodářské komory, místopředseda Svazu 
průmyslu a dopravy ČR 
 

11.25 – 11.45 Diskuse, otázky 

11.45 – 12.00 Přestávka na kávu 

  

II.  PANEL 
12.00 – 12.20 Program podpory exportu CzechTrade 

p.  Milan Ráž, ředitel sekce služeb pro exportéry, Česká agentura na podporu 
obchodu/CzechTrade 
 

12.20 – 12.40 Značka polského hospodářství (sektorové projekty v ČR, nabídka COIE pro polské a české 
firmy)  
pí Agnieszka Buła-Kopańska, ředitelka odboru nástrojů pro podporu Ministerstva 
hospodářství PR 
 

12.40 – 13.10 Společné zájmy PR a ČR v Evropské unii, společná propagační činnost na třetích trzích, 
příhraniční spolupráce  
p. Tomasz Ostaszewicz, ředitel odboru propagace a oboustranné spolupráce Ministerstva 
hospodářství PR  
p. Martin Pospíšil, ředitel odboru zahraničně ekonomických politik Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR 
 

13.10 – 13.50  Zkušenosti polských a českých investorů, specifické vlastnosti polských investic v ČR a 
českých investic PR  
p. Remigiusz Górski, generální ředitel pobočky Banky ochrany životního prostředí (Bank 
Ochrony Środowiska S.A.) v ČR 
p. Ryszard Nemoudry, předseda představenstva Agrimex Vestec S.A.  
p. Tomáš David, ředitel pro rozvoj energetického sektoru, Energetický a průmyslový 
holding, a.s. 
p. Emil Špaček, předseda představenstva SUDOP Polska Sp. z o.o.   
 

13.50 – 14.00 Diskuse 
 

14.00 – 15.00 Pohoštění 

 

  

 


