Čtvrté setkání Českého podnikatelského klubu v SAE dne 7.12.2014
Myšlenka klubu českých podnikatelů v SAE, jako platformy pro výměnu názorů a zkušeností
ze svého podnikání v SAE krystalizovala již delší dobu a objevovala se v diskuzích při
pravidelných čtvrtletních setkáních českých firem s představiteli ZÚ Abu Dhabi a CzechTrade
Dubaj.
Dne 15.4.2014 se proto uskutečnila ustavující schůze klubu, které se zúčastnilo 20 českých
podnikatelů působících v SAE. V současné době má klub 25 kmenových členů (chartered
memebers), 10 neformálních členů (regular memebers) a 20 partnerů. Bližší informace o
členské základně jsou dostupné na http://www.cbcdubai.cz/members.
Klub si za poměrně krátkou dobu své existence vytvořil oficiální strukturu a připravuje
svoji přeměnu na Czech Business Council registrovanou u Dubai Chamber of Commerce &
Industry. Prezidentem klubu je JUDr. Pavel Foubík, generální ředitel společnosti Brudra JLT,
viceprezidentem Ing. Alexandr Sporýš, velvyslanec ČR v SAE a členem představenstva pan
Dr. Roman Míšek, vedoucí zastoupení CzechTrade v Dubaji, supervisorem prof. Michal
Mejstřík, president ICC ČR, tiskovým mluvčím je p. Vít Koďousek, ředitel mediální
společnosti KB4East sídlící v Abu Dhabi, koordinátorem styku s veřejností Ing. Eva
Svitáková a koordinátorem přípravy akcí Mgr. Tereza Trojková. Příslušné kontakty na
jednotlivé členy vedení klubu jsou uvedeny na http://www.cbcdubai.cz/board nebo
www.facebook.com/CzechBusinessClubDubai.
Hlavním tématem čtvrtého zasedání klubu bylo seznámení členů s výsledky cesty prezidenta
a CEO Dubajské obchodní a průmyslové komory p. Hamada Buamima do ČR, která se
uskutečnila 25.-27.11.2015. Prezidenta dubajské komory do ČR doprovázel prezident CBC
JUDr. Pavel Foubík, který se rovněž zúčastnil všech hlavních jednání: s prezidentem
Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým, generální ředitelkou Svazu průmyslu a
dopravy Dagmar Kuchtovou, generálním ředitelem Czechinvestu Karlem Kučerou,
prezidentem ICC ČR Michalem Mejstříkem a ředitelem odboru ministerstva průmyslu a
obchodu Richardem Hlavatým. Prezidenta dubajské komory doprovázel do ČR víceprezident
pro mezinárodní vztahy Hassan Al Hashemi, který byl i hlavním hostem čtvrtého zasedání.
Podle víceprezidenta Hashemiho existuje pro další rozvoj obchodních a hospodářských
vztahů značný potenciál. Proto komora hodlá v dubnu 2015 uskutečnit misi dubajských
podnikatelů a investorů do ČR.
Dále prezident klubu JUDr. Pavel Foubík seznámil přítomné s novými členy klubu a
pokrokem v registraci klubu u Dubajské obchodní komory a jeho přeměny na Czech Business
Council. Ta by podle jeho slov mohla členům otevřít dveře k dalším velmi zajímavým
kontaktům, informacím a službám, které tato komora poskytuje. Registrace klubu u Dubajské
obchodní komory přinese i spolupráci s dalšími zahraničními a profesními svazy u této
komory registrovanými a umožní českým podnikatelům společný postup s těmito asociacemi
za podpory Dubajské obchodní komory při řešení systémových problémů místního prostředí.
Pan velvyslanec Ing. Alexandr Sporýš vyzdvihl význam propojení Českého podnikatelského
klubu v SAE klubu se strukturami Dubajské obchodní komory a zopakoval podporu
zastupitelského úřadu pro další činnost klubu. Seznámil přítomné s chystanými bilaterálními
návštěvami v roce 2015, z nichž nejbližší je návštěva ministra zemědělství Ing. Mariána
Jurečky, který přijede podpořit české firmy na veletrh Gulfood 8.-9.2.2015. Součástí
programu návštěvy by mělo být i setkání s českými firmami působícími v SAE a dovozci

českých potravin. Spojení této akce s platformou českého klubu a vzájemná výměna názorů
by proto mohlo být přínosem pro obě strany, a to nejen pro firmy zabývající se dovozem
potravin do SAE.
Dr. Roman Míšek seznámil přítomné s možností pro české firmy využívat oficiálních prostor
kanceláře klubu v Dubaji pro obchodní jednání.
Po úvodní formální části došlo během večeře k výměně názorů a zkušeností mezi
zúčastněnými firmami. Postřehy jednotlivých účastníků čtvrtého zasedání a jejich názory
na fungování klubu po šesti měsících svoji existence možno shlédnout ve videospotu
http://youtu.be/lBm0oAuSCOk.
Komentář ZÚ:
Vznik Českého podnikatelského klubu (CBC) v SAE považujeme za velmi významný mezník ve
vývoji obchodních vztahů se SAE, které představují pro ČR velmi atraktivní trh. Současně
však není jednoduché se na tomto exponovaném a náročném trhu prosadit. Vyžaduje to
značnou dávku odhodlanosti, trpělivosti a v neposlední řadě také efektivní využití mnoha
praktických informací a zkušeností, bez kterých lze na zdejším trhu uspět jen stěží. Z tohoto
pohledu je CBC významnou platformou, která může sloužit nejen stávajícím českým firmám
operujících v SAE, ale také novým českým subjektům, jež mají o rozšíření svých
podnikatelských aktivit do této atraktivní arabské země zájem.
Klubu se za poměrně krátkou dobu své existence podařilo najít své místo nejen mezi místními
podnikateli a podnikatelskými strukturami, ale stal se i respektovanou proexportně
orientovanou strukturou u českých orgánů na podporu exportu. O jeho rostoucí popularitě
svědčí následující odkazy ze stránek Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR
a České televize.
http://www.komora.cz/pro-podnikani/zahranicni-vztahy/aktuality-z-teritorii/clanek-7.aspx
http://www.spcr.cz/en/territory-informations/czech-business-club-ve-spojenych-arabskychemiratech
http://www.youtube.com/watch?v=iUOq8CFtMt0&feature=youtu.be

