
                                                                                    

 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na seminář  

 

 

RUSKÝ BYZNYS: MÝTY A REALITA II.  
  

 
TERMÍN:  15. března 2017 

ČAS:   9,00–16,00 hod.  

MÍSTO:  Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, Zlín 

Zasedací místnost v 16. etáži                       

 

  

 9:00 - 9:20  Zahájení semináře  

    Zástupce Krajské hospodářské komory Zlínského kraje 

    Zástupce Zlínského kraje 

 

 9:20 - 9:40  Česko-ruská spolupráce–stereotypy, předsudky a časté chyby na obou stranách 

    Jiří Pytlíček, vedoucí oddělení SNS a dalších zemí, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

     České republiky 

 

 9:40 - 10:20  Aktivity Obchodního zatupitelství RF v Praze  

     Sergej Stupar, obchodní rada Ruské federace v České republice 

 

 10:20 - 12:00  Ruská ekonomika: aktuální situace, krátkodobé a dlouhodobé perspektivy 

    Alexandr Prochorov, kandidát ekonomických věd, docent Jaroslavské státní univerzity 

 

 12:00-12:40  Přestávka na občerstvení 

 

 12:40-14:30  Jak postupovat při certifikaci a registraci firem v  Rusku, podmínky při dovozu zboží 

a zavedení výrobku na ruském trhu 

  Vladimir Lavrov, ředitel informačně-analytického centra Jaroslavské obchodně-

průmyslové komory  

 

 14:30-16:00 Konkurence v Rusku, cíle ruských obchodníků a zvyklosti při obchodním jednání 

  Alexandr Prochorov, kandidát ekonomických věd, docent Jaroslavské státní univerzity 

 

 

  Změna programu vyhrazena. 

 

  

Cena: 1000,- Kč pro členy HK ČR    

1500,- Kč pro nečleny (cena je uvedena včetně DPH) 

 

V ceně je zahrnuto občerstvení, materiály a simultánní tlumočení do ruštiny.  Účastnický poplatek je třeba uhradit 

nejpozději d o 13. 3. 2017 na číslo účtu 2446268/0300 u ČSOB, VS: 15032017. Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mail: 

konecna@khkzk.cz nebo telefonicky na číslo +420 725 596 631. 
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Další informace, které zazní během semináře: 
 

 

 

 Životní cyklus ruských podniků 

 Vliv politiky na ruský byznys, možná rizika  

 Motivace zaměstnanců v ruských podnicích 

 Vztahy mezi soukromými firmami a bankami – tradice, pravidla, aktuální situace, další vývoj  

 Kurz ruského rublu a faktory jeho změn 

 Jak Rusové konkurují jeden druhému? 

 Organizační struktura v ruských podnicích 

 Jakými vlastnostmi se vyznačuje ruský obchodník? 

 Co znamená korupce v Rusku? Jak se jí podnikatelé přizpůsobují? 

 Povinná a dobrovolná certifikace při dovozu do Ruska, postup při vyřízení, technická nařízení a 

směrnice 

 Způsoby registrace různých typů společností s účastí zahraničního partnera, právnické osoby 

 Daňová povinnost pro zahraniční firmy, možnost daňových úlev 

 Jak postupovat při dovozu zboží do RF, přepravní doklady, prohlášení o shodě, předpis Celní unie, celní 

poplatky a DPH a další dokumenty související s proclením v Rusku 

 

 

 

 

 

Pozn.: 

Po ukončení jednotlivých bloků budou následovat dotazy a diskuse.  

Během prezentací ruských lektorů bude zajištěno simultánní tlumočení do češtiny.   


