JUDr. Pavel Foubík
prezident
Czech Business Council

Zpráva z jedenáctého výročního zasedání
Czech Business Council Dubai
z 24.4.2016

Jeden rok uplynul od založení Czech Business Council v Dubaji a jeho registrace u Dubai
Chamber of Commerce and Industry. V rámci tohoto výročí Czech Business Council ve
spolupráci s agenturou CzechTrade a ČS zastupitelským úřadem v Abu Dhabi připravil výroční
11. zasedání. Toto setkání se uskutečnilo ve společenských prostorách Emirates Golf Club a
zúčastnilo se ho devadesát členů a partnerů CBC.
Mezi významné hosty patřili ČS velvyslanec Alexandr Sporýš, členové Dubai Chamber v
čele s viceprezidentem panem Hasan Al Hashemi a čelní představitelé Sharjah Investment
and Develepment Authority.
President Czech Business Council JUDr. Foubík ve svém úvodním projevu připomněl
významné momenty uplynulého období, včetně uzavření memoranda o spolupráci s
agenturou CzechTrade. V rámci této společné aktivity se podařilo připravit řadu významných
obchodních setkání jak s ČS, tak místními partnery. Byly navázány důležité obchodní vztahy
s partnerskými Business Councils v Dubaji. Je dobře připomenout i významné ČS obchodní
delegace, jako byla návštěva ministra zemědělství, dále početná delegace ministra průmyslu
a obchodu. Czech Business Council hrál při organizaci těchto akcí významnou roli a zejména
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setkání ČS firem působících v UAE a dalších partnerů přineslo řadu nových obchodních
spojení. Důležité informace a příležitosti jsou vyhodnocovány ze započaté komunikace se
státními firmami EXPO 2020 a Dubai South (odpovědné místní subjekty za přípravu a
realizaci), které dávají příležitosti pro zapojení ČS firem v rámci připravované světové výstavy.
Czech Business Council se výsledky své činnosti zařadil mezi uznávané partnery Dubai
Chamber of Commerce and Industry a zahraničních Business Council v Dubaji.
V průběhu večera byly uzavřeny významné dokumenty s místními partnery. Jednalo se
zejména

o memorandum o spolupráci s Sarjah Investment and Development Authority

(podepsal Mr. Marwan Bin Jassim Al Sarkal CEO), jehož cílem je rozvoj vzájemné spolupráce
v rámci obchodu a investic. Dále byla uzavřena dohoda mezi Emirate Airlines, cestovní
kanceláří Oriental Travel a Lázně Jáchymov ke společnému postupu při získávání zákazníků
pro léčebné pobyty v České republice. Významným místním partnerem CBC se stala Škoda
Auto reprezentovaná firmou Ali & Sons Co. L. L. C.
Dalším důležitým programem zasedání byly semináře a pracovní workshop se zaměřením
na změny v právní legislativě a jejich dopad do činnosti zahraničních firem působících v UAE.
Navazující přednáška byla zaměřena na další důležitý aspekt a to vliv nízkých cen ropy na
ekonomiku UAE. Obě zajímavé akce byly připraveny ČS zastupitelským úřadem v Abu Dhabi
ve spolupráci s renomovanou právní kanceláři M/Advocates Law Yann Mrázek a významnou
NOOR BANK Dubai.
U příležitosti prvního roku existence Czech Business Council Dubai, byla vydána první
ročenka, která přiblížila jak dosavadní vývoj a činnost, tak zejména informace o členských
firmách a dalších spolupracujících partnerech.
Závěrem JUDr. Pavel Foubík informoval přítomné o přidělení nového business permit od
Dubai Chamber pro další období do roku 2017.
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