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ZPRÁVA Z ČESKO-SRBSKÉHO OBCHODNÍHO FÓRA V PRAZE – 2. 11. 2016 

Dne 13. října 2016 se v Srbsku, v Niš, konalo první česko-srbské obchodní fórum s cílem pomoci 
klastrům a malým a středním podnikům z České republiky a Republiky Srbska k vzájemné obchodní 
spolupráci. Druhé česko-srbské obchodní fórum se uskutečnilo dne 2. listopadu 2016 v Praze a 
poskytlo příležitost k dojednání konkrétních obchodních schůzek, k jednání o dohodách o budoucích 
partnerstvích, projektech a exportních a importních příležitostech. 

Obě fóra se uskutečnila v rámci projektu "Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních 
podniků", který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce 
České republiky, program Aid for Trade – Srbsko. Projekt nevznikl nahodile, je úspěšným naplněním 
Memoranda o spolupráci mezi NCA a její partnerskou organizací Cluster House, který jejich 
představitelky, Pavla Břusková a Danka Milojkovič, podepsaly 2. září 2015 v Niš v rámci doprovodné 
podnikatelské mise premiéra Bohuslava Sobotky v Srbsku organizované Hospodářskou komorou ČR. 

   

Půl roku trvající projekt je založen na posilování hospodářského rozvoje České republiky a Srbska 
využitím nových modelů obchodní spolupráce a specializace na bázi klastrů. Cílem projektu je 
podpořit přeshraniční spolupráci mezi malými a středními podniky – členy exportně orientovaných 
klastrů, skrze obchodní spolupráci, joint ventures a podporou investic, dále přenos know-how 
klastrové politiky z České republiky do Srbska a umožnění vstupu klastrům a malým a středním 
podnikům na nové trhy.  

Projekt zahraniční rozvojové spolupráce Srbsko - “Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a 
středních podniků“ je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci programu Aid 
for Trade, s nefinanční podporou Ministerstva obchodu, cestovního ruchu a telekomunikací 
Republiky Srbsko a Velvyslanectvím České republiky v Bělehradě. 
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Česko-srbské obchodní fórum bylo zahájeno za přítomnosti zástupců ministerstev a dalších institucí 
z České republiky i Republiky Srbska: 

 Mgr. Martin Pospíšil, ředitel odboru zahraničně ekonomických politik, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu - Představení vzájemného česko-srbského obchodu  

  

 H. E. Mrs. Vera Mavrić, Velvyslankyně Srbské republiky, Velvyslanectví RS v Praze – 
Ekonomické vztahy mezi Republikou Srbsko a Českou republikou 

 Mr. Milan Krstić, starosta města Niš   

 JUDr. Ivan Jančárek, zástupce náměstka pro řízení sekce mimoevropských zemí, 
ekonomické a rozvojové spolupráce, Ministerstvo zahraničních věcí – Role MZV v podpoře 
české exportní politiky 

 Rostislav Jurka, generální ředitel společnosti ROSIVA Šumperk s.r.o. – Praktické zkušenosti 
s podnikáním na srbském trhu 

 Dr. Danka Milojković, ředitelka Cluster House, Srbsko, Nis a člen Global TCI Network v 
Barceloně, Španělsko. 
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Česko-srbské obchodní fórum bylo moderováno Pavlou Břuskovou, prezidentkou Národní klastrové 
asociace v Ostravě. 

Fóra se zúčastnilo 15 zástupců srbské klastrové komunity a více než 30 zástupců českých firem a 
klastrů z následujících oborů: 

 

Infrastrukturní a twinnigové projekty financované EU, potravinářský průmysl, automobilový průmysl, 

kovoprůmysl, dřevozpracující průmysl, výroba nábytku, kreativní průmysl, IT, stavebnictví. 

Národní klastrová asociace hostila téměř 50 malých a středních podniků v Praze a přispěla k více než 
30 B2B, C2B and C2C matchmakingovým setkáním. 

Během česko-srbského obchodního fóra v Praze se oba partneři projektu setkali se zástupci 
zúčastněných stran, aby prodiskutovali možnosti podpory srbské politiky na rozvoj klastrů založené 
na přenosu znalostí a zkušeností z české politiky klastrového rozvoje. Ze setkání zástupců Cluster 
House a Asociace srbských podnikatelek vzešel podnět k založení klastru srbských podnikatelek 
(Serbian Women Entrepreneurship Cluster), který byl v říjnu 2016 podpořen vicepremiérem Prof. Dr. 
Zoranem Mihajlovicem. 
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3. listopadu 2016 navštívila srbská delegace zástupců klastrů a malých a středních podniků 

podnikatelský inkubátor ČVUT InQbay v Praze. Podnikatelský inkubátor je součástí Odboru pro řízení 

projektů a transfer technologií (OŘPTT) Rektorátu ČVUT a nabízí služby v oblasti podnikatelských 

aktivit začínajícím podnikatelům, kteří mají jasný cíl, inovativní nápad nebo projekt.  

V rámci návštěvy bylo zahájeno partnerství mezi Inkubátorem a společností VoRtex Group Novi Sad s 

cílem rozvinout toto partnerství v reálnou spolupráci a umožnit společnosti Vortex vytvořit z jejich 

inovativního nápadu patent, který by byl následně uveden na trh pod ochranou a technickou 

podporou Inkubátoru. 

 

Fotografie z této akce jsou k dispozici na odkazu http://cz-rs-clusnet.clusterhouse.rs/en/galerija/ 

http://cz-rs-clusnet.clusterhouse.rs/en/galerija/

