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Účastníci
Předpokládaný počet účastníků je 100 osob (kumulativně) včetně:
 účastníků ze státních institucí, které se zabývají obchodní spoluprací s asijskými zeměmi,
 bankovních institucí s dlouhou zkušeností v bankovním prostředí v cílových regionech,
 zástupců tisku,
 asijských firem s pobočkou v České republice,
 českých firem, které se již aktivně podílejí nebo mají zájem se aktivně podílet na spolupráci
s cílovými teritorii.

Cíle konference
Asia Business Conference ASBUCO 2017 je výroční konference o podnikání a obchodní spolupráci
s asijskými teritorii. Jedná se o setkání komunity investorů, obchodníků a politických subjektů, které
podporují rozvoj obchodní spolupráce s asijskými teritorii. Cílem konference je podpořit obchodní
spolupráci mezi českými institucemi a jejich asijskými protějšky. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením
platformy pro diskuze a setkávání odborníků ze státní i soukromé sféry. Téma konference je „Asie
v českém byznysu: Kam směřujeme?“.
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Letošní konference je rozdělena do tří bloků. První se zaměří na zahraniční obchod, druhý na asijské
investice v ČR a třetí na spojený výzkum a vývoj. Řečníci ze státní i soukromé sféry přednesou příspěvky
na téma současného stavu exportu, investic, výzkumu, politické spolupráce a nastíní perspektivy
budoucího vývoje. Každý blok by měl rovněž pokrýt současné výzvy ve zmiňovaných oblastech a
navrhnout kroky pro další rozvoj obchodní spolupráce mezi ČR a asijskými teritorii.

Předpokládaný program konference
Čas
08:15-9:00

Konferenční část
REGISTRACE

9:00-9:30

ÚVODNÍ PROJEVY
Jiří Havlíček
Ministerstvo průmyslu a obchodu
O důležitosti obchodní spolupráce s asijským regionem
Martin Klepetko
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
O důležitosti politické spolupráce s asijským regionem
Jaroslav Klaška
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Možnosti a perspektiva spolupráce s asijským regionem

09:30-10:30

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Na základě Exportní strategie České republiky 2012-2020 bylo definováno
12 prioritních zemí, mezi něž patří Čína, Indie a Vietnam. Japonsko patří do
další skupiny tzv. zájmových zemí. Asijský region skýtá velký potenciál pro
rozvoj a obchodní příležitosti, avšak současný trend importů a exportů
vykazuje stagnující tendenci. Je tento potenciál opravdu využitý naplno?
Podporuje Česká republika exportní a importní záměry dostatečně?
Témata
Aleš Červinka
CzechTrade
Současný stav a budoucí možnosti v bilaterálním obchodě s Čínou
Alice Rezková
Asociace pro mezinárodní otázky
Podpora obchodu s asijským regionem: implikace pro budoucnost
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Jana Hajzlerová
Česko-korejská společnost
Vstup na korejský trh: možnosti a výzvy pro malé a střední podniky
10:30-11:00

INVESTICE
První vlna investic z asijského regionu přišla na přelomu milénia z Japonska
a pokračuje dodnes. Japonsko a Korejská republika patří mezi pět
největších zahraničních investorů co do výše investic zprostředkovaných
CzechInvestem v letech 1993 až 2015. Výše těchto investic byla téměř 218
miliard korun a přinesla s sebou přibližně 64 000 nových pracovních míst.
V dnešní době se řada investic přichází ve formě fúzí a akvizic. Je z tohoto
hlediska ČR pro investory zajímavá? Jaký vývoj lze do budoucna očekávat?
Témata
Martin Krejčí
CzechInvest
Současný stav asijských investic v České republice
Qidong Heng
CzechInvest
Spolupráce s čínskými investory: implikace pro budoucnost

11:00-12:00

VÝZKUM A VÝVOJ
Investice do výzkumu a vývoje v asijských teritoriích neustále rostou,
zejména v Korejské republice a Číně. České státní instituce nabízejí řadu
programů a výzev zaměřených na spojený výzkum mezi českými a asijskými
institucemi. Jaké výsledky přináší spojený výzkum a vývoj? Jaká jsou
perspektivní odvětví budoucího výzkumu?
Navrhované instituce a témata
Technologická agentura České republiky
Spojený výzkum a vývoj mezi Českou republikou a asijským regionem:
možnosti a výstupy
Miroslav Václavík
VÚTS Liberec
Výhody a nevýhody spojeného výzkumu s asijským partnerem: případová
studie
Petr Hladík
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Technologické centrum AV ČR
Podpora podnikání v Asii
12:00-12:30

Zhodnocení a doporučení

12:30-13:30

NETWORKING

Kontaktní osoby
Tomáš Pala, výkonný ředitel Governance Institute, pala@govin.org, +420 739 304 628
Michaela Očková, zástupkyně ředitele Governance Institute, ockova@govin.org, +420 601 305 889
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