
 

Pozvánka na workshop 

 

„Obchod se zemí, kde zítra již znamená v„Obchod se zemí, kde zítra již znamená v„Obchod se zemí, kde zítra již znamená v„Obchod se zemí, kde zítra již znamená vččččera“era“era“era“    
 

Workshop je určen pro majitele a management společností, které obchodují se zeměmi Ruské federace, 
Ukrajinou a s dalšími rusky mluvícími zeměmi, případně o  obchodování uvažují.  V úvodu workshopu lektoři 
s bohatými zkušenostmi z této oblasti objasní kulturní a obchodní odlišnosti a upozorní na hlavní zásady 
obchodního styku. Ve druhé části workshopu se o své zkušenosti podělí zástupci firem, které již na těchto trzích 
působí. Setkání bude zakončeno ochutnávkou tradiční ruské kuchyně, při které bude dostatek prostoru pro 
vzájemná jednání. 
 

Workshop se koná ve ve ve ve ststststřřřředuedueduedu 1 1 1 10000. . . .  listopadu  listopadu  listopadu  listopadu 2010201020102010 od 13.30 hodin  od 13.30 hodin  od 13.30 hodin  od 13.30 hodin  v prostorách Vědeckotechnického parku 

Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 21, 783 71  Olomouc-Holice,  

kontakt: http://www.vtpup.cz/kontakt.html. 

 

 

ProgramProgramProgramProgram    
 

 

13.30 – 14.00 prezence, drobné občerstvení 

 

14.00 14.00 14.00 14.00 –––– 14. 14. 14. 14.45 Práva cizinc45 Práva cizinc45 Práva cizinc45 Práva cizincůůůů na práci a podnikání na území Ruské federace na práci a podnikání na území Ruské federace na práci a podnikání na území Ruské federace na práci a podnikání na území Ruské federace    

Doc. Ludmila Stěpanova, CSc., Katedra slavistiky, FF UP Olomouc 

Právo na práci, specifika legislativní regulace v soukromém podnikání, práva právnických osob na půdu v RF. 

 

14.4514.4514.4514.45    –––– 1 1 1 15555....30303030    Ruská mentalita a stereotypy komunikaRuská mentalita a stereotypy komunikaRuská mentalita a stereotypy komunikaRuská mentalita a stereotypy komunikaččččního chováníního chováníního chováníního chování 

Mgr. Daria Valentinova, Katedra slavistiky, FF UP Olomouc 

Specifické rysy ruské mentality, vztah k práci, vztah k přátelům a rodině, vztah k vlasti a zákonům, vztah 

k penězům, vztah k času. Ruská etika. Ruská neverbální komunikace. 

 

15.30 15.30 15.30 15.30 –––– 16.00 16.00 16.00 16.00 p p p přřřřestávkaestávkaestávkaestávka na kávu s na kávu s na kávu s na kávu s    drobným obdrobným obdrobným obdrobným obččččerstvenímerstvenímerstvenímerstvením    



 

16.0016.0016.0016.00    –––– 16. 16. 16. 16.20202020    PPPPřřřřípadová studie: ípadová studie: ípadová studie: ípadová studie: Specifika podnikání v Rusku v oboru energetického strojírenstvíSpecifika podnikání v Rusku v oboru energetického strojírenstvíSpecifika podnikání v Rusku v oboru energetického strojírenstvíSpecifika podnikání v Rusku v oboru energetického strojírenství 

Ing. Miroslav Veselý, ředitel pro marketing, SIGMA Group, a.s. Lutín 

 

16.20 16.20 16.20 16.20 –––– 16.40 16.40 16.40 16.40 P P P Přřřřípadová studie: ípadová studie: ípadová studie: ípadová studie: Zkušenosti sZkušenosti sZkušenosti sZkušenosti s    vývozem strojvývozem strojvývozem strojvývozem strojůůůů  pro výrobu papíru  pro výrobu papíru  pro výrobu papíru  pro výrobu papíru    

Ing. Ivan Dzido, člen představenstva, PAPCEL, a.s.   

 

16.40 16.40 16.40 16.40 –––– 17 17 17 17....00000000    PPPPřřřřípadová studie: Obchodování s Uzbekistánemípadová studie: Obchodování s Uzbekistánemípadová studie: Obchodování s Uzbekistánemípadová studie: Obchodování s Uzbekistánem    

Josef Režný, jednatel, FUN RIDES TECH s.r.o. 

 

17.00 17.00 17.00 17.00 –––– 17 17 17 17....20202020    Financování exportních a importních operacíFinancování exportních a importních operacíFinancování exportních a importních operacíFinancování exportních a importních operací    

Ing. Jiří Flégl a Ing. Petr Kopecký, MBA, UniCredit Bank Czech Republic a.s. 

 
 

17.2017.2017.2017.20    –––– 18. 18. 18. 18.30303030    ZávZávZávZávěěěěr workshopu, r workshopu, r workshopu, r workshopu, ochutnávka ochutnávka ochutnávka ochutnávka ruskýchruskýchruskýchruských specialit a prostor pro obchodní jednání specialit a prostor pro obchodní jednání specialit a prostor pro obchodní jednání specialit a prostor pro obchodní jednání    

 

 

Svou účast potvrďte, prosím, do 5. listopadu 2010 vyplněním elektronického formuláře na stránkách 

www.vtpup.cz, e-mailem na adrese recepce@vtpup.cz nebo telefonicky na čísle 858 631 420. Účastnický 

poplatek je 690 Kč bez DPH. Poplatek je možné uhradit pomocí zálohové faktury zaslané elektronicky (platba 

musí být připsána na účet nejpozději 8. 11. 2010), případně v hotovosti před zahájením workshopu. 

 


