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Ing. Michal Neumann
Telefonní číslo:		
+420 607 234 402
E-mail:
michal.neumann@market-connect.com

Jan Korbel
K+M Trading Company, Ltd.
www.k-m.ltd
Telefonní číslo:		
+420 739 859 043
E-mail:
j.korbel@k-m.ltd
jnkorbel5@gmail.com

Teritorium
• Západní Evropa, střední a východní Evropa,
země bývalého Sovětského svazu
Profesní zkušenosti
• Zkušenosti manažera prodeje v Německu
(Arcelor Mittal) a ČR (tiskárna Tigris)
• Založení zastoupení České agentury na
podporu obchodu CzechTrade v Dánsku
• V roce 2005 založil konzultační společnost
Market Connect se zastoupeními v různých
zemích (mj. Balkán a země bývalého
Sovětského svazu)
• Zaměřuje se na pomoc při pronikání na
zahraniční trhy zejména s průmyslovými
výrobky a službami pro soukromý i veřejný
sektor (technologie pro životní prostředí,
obnovitelné zdroje energie aj.)
• Hovoří česky, anglicky, německy, francouzsky,
rusky, polsky, srbsky, rumunsky, dánsky
a španělsky

Oblasti působení
• V oblasti mezinárodních vztahů
• Rozvoje novodobých Česko-angolských vztahů
• Expert v oblasti služeb pro vstup na angolský
trh
• Posouzení podnikatelských projektů s možností
vyhledání potencionálních obchodních partnerů
• Rozvojové financování
• Energetika, obnovitelné zdroje, zemědělství,
potravinářský průmysl, zdravotnictví,
bezpečnost a vzdělávání
Teritorium
• Angola
Profesní zkušenosti
• Podnikání v oblasti mezinárodního obchodu
• 11 let zkušeností na trhu v Angole
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Mgr. Luděk Laštovka, MBA
Telefonní číslo:		
+420 773 162 456
E-mail:
ludek.lastovka@adamtreyer.com

Bc. Václav Janda, MBA
JISR Institute, a.s.
Telefonní číslo:		
+420 604 103 394
E-mail:
vaclav.janda@jisr-institute.org

Oblasti působení
• Podnikatelský plán: formulace strategie,
finanční modelování, analýza rizik
• Projektové řízení: nové firmy, akvizice,
změny a transformace
• Řízení firemních financí
Teritorium
• Globálně
Profesní zkušenosti
• 20 let zkušeností ve finančním a strategickém
řízení nadnárodních firem napříč Evropou,
včetně 10 let pobytu v zahraničí
• Vedení startupových a transformačních
projektů v Evropě a v Latinské Americe
• Absolvent MFF UK v Praze a Aston Business
School v Birminghamu
• Plynulá angličtina, španělština a němčina

Oblasti působení
• Mezinárodní obchod
• Služby v oblasti vstupu na zahraniční trhy
Střední Afriky a navazování obchodních kontaktů
• Vyhledávání obchodních příležitostí
• Pomoc při založení společností a jejich
poboček v teritoriu.
• Poradenství a technické posuzování projektů
v uvedených regionech
Teritorium
• Střední Afrika (Ghana, Burkina Faso, Nigerie,
DRK, Rwanda, Tanzanie, Keňa)
• Omán
Profesní zkušenosti
• Podnikání v oblasti mezinárodního obchodu
• 8 let obchodních zkušeností v oblasti střední
Afriky
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Oblasti působení
• Poskytnutí konzultací a kontaktů v regionu,
praktické informace
Teritorium
• Rovníková Afrika (10 let podnikání v oblasti
komodit): Benin, Togo, Ghana, Pobřeží slonoviny
Profesní zkušenosti
• Honorární konzulka v Beninu
• V září 2017 bude otevřeno české centrum pro
firmy v Beninu
Lada Zapletalová
E-mail:
lada@amjgroup.eu

Taras Yastremskyy
Telefonní číslo:
+38 097 201 7557
E-mail:
lada@amjgroup.eu

Oblasti působení
• Logistika, globální doprava
• Celní služby, správa majetku
• Strategické a provozní plánování
• Kapitálové rozpočtování
(finanční plánování a řízení)
Teritorium
• Ukrajina
Profesní zkušenosti
• 15+ let zkušenosti v logistickém managementu,
transportu a kapitálovém rozpočtování, nyní
působí jako člen představenstva ve firmě NYSA
International – výstavba logistického centra
Lviv-Pustomyty
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Rostislav Jurka
ROSIVA Šumperk s.r.o.
Telefonní číslo:		
+420 603 519 070
E-mail:
jurka@rosiva.cz

Ing. Jan Kašpar, MBA
E-mail:
jankaspar100@gmail.com

Oblasti působení
• Energetika, obnovitelné zdroje, dobývání
a zpracování uhlí, životní prostředí, odpadové
hospodářství, zpracování živočišných odpadů,
odpadní vody, automobilový průmysl nebo
dle zadání
Teritorium
• Srbsko, Chorvatsko, BiH, Černá Hora, Kosovo
Profesní zkušenosti
• 20 let zkušeností
• Průzkumy, analýzy a studie
• Vyhledávání obchodních partnerů
• Vyhledání strategických partnerů,
obchodních zástupců a distributorů
• Vyhledání investičních příležitostí
• Asistence při jednáních
• Poradenství při účasti na tendrech

Oblasti působení
• Rozvoj podnikání prostřednictvím proniknutí
do identifikovaných trhů/sektorů
• Kontrola finanční udržitelnosti
• Posuzování podnikatelských, finančních
a ekonomických rizik a příležitostí
• Zajištění strategie v souladu s bankovními
institucemi
• Rozvojové financování
Teritorium
• Oblast Východního partnerství
Profesní zkušenosti
• Zkušenosti z České exportní banky,
Sberbank a Raiffeisenbank
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Dr. Ing. Jarmil Vyčítal
Telefonní číslo:		
+420 724 607 117
E-mail:
jarmilv@gmail.com
LinkedIn:
http://www.linkedin.com/in/
jarmilvycital

Ing. Bc. Robert Zeman
Telefonní číslo:		
+420 602 931 196
E-mail:
robert.zeman@centrum.cz

Oblasti působení
• Oblasti životního prostředí, čistění/úprava vod,
vodního hospodářství, vzdělávání a IT/GIS
• Veřejná správa, armáda, univerzity a soukromý
sektor
• Identifikace obchodních příležitostí, partnerů
a zajištění channel managment
• Technická due diligence, business development
a networking
• Realizace studií proveditelnosti v níže uvedených teritoriích
Teritorium
• Země bývalé Jugoslávie a Sovětského svazu,
země 3. světa
Profesní zkušenosti
• 25+ let zkušeností v oblastech IT, GIS a vodních
stavbách a vodním hospodářství

Oblasti působení
• Veřejná správa – Veřejná správa – místní a regionální samospráva, exekutivní výkon včetně zkušeností z práce v mezinárodních organizacích
• Komplexní poradenství s komunikací s představiteli veřejné správy se zaměřením na místní
a regionální (samo)správy (v zahraničí i ČR)
včetně doporučení a příprav plánů dlouhodobé
spolupráce a komunikace
Teritorium
• Oblast Východního partnerství
Profesní zkušenosti
• Síťování expertů a představitelů z veřejné správy v horizontální i vertikální úrovni na úrovni
ČR, EU, případně dalších zemí dle možností
• Pomoc se zajištěním a realizací lokální veřejné
diplomacie v praxi pro podporu podnikatelských projektů i klasických rozvojových činností a aktivit v místě jejich realizace
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Ing. Luboš Marek
Telefonní číslo:		
+84 904 099 562
E-mail:
lubosmarek@hotmail.com

Ing. Ivana Nová, Ph.D.
E-mail:
ivanavlkova@seznam.cz

Oblasti působení
• Pomoc při orientaci a pronikání
na zahraniční trhy.
• Místní legislativa a zvyklosti.
• Kontakty v regionu a praktické informace
Teritorium
• Vietnam (10 let trvale v teritoriu)
Profesní zkušenosti
• Po studiu na ČVUT pracoval jako pro několik
evropských firem v oblasti projekce, výroby
a obchodu. Po desetileté praxi v podnikatelské
sféře pracoval ve státních službách. Ve Vietnamu otevřel a 7 let vedl zastoupení České agentury na podporu obchodu CzechTrade. Hovoří
česky, anglicky, německy, rusky a vietnamsky

Oblasti působení
• Mezinárodní bankovnictví, korporátní
bankovnictví, státní správa
• Zahraniční obchod, rozvojová spolupráce
• EU politiky, dotace
• Projekty Světové banky, EBRD, EIB a dalších
mezinárodních institucí
• Rozvojové financování
Profesní zkušenosti
• Jednání s představiteli rozvojových zemí,
donorů, kontakty v mezinárodních institucích,
Evropské komisi
• Organizace akcí pro podnikatelský sektor, spolupráce s podnikatelskými svazy, vedení
jednání s firemními klienty/obchodními partnery
• Business development, networking, event
management
• Projektový, produktový a procesní management, marketing, technická asistence
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Česká rozvojová agentura
Česká rozvojová agentura je organizační složkou státu působící v rámci Ministerstva
zahraničních věcí ČR. Plníme úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, která
nabízí rovněž řadu příležitostí pro český soukromý sektor – například možnost
expanze na nové trhy ve společensky prospěšných rozvojových projektech. Program
B2B je vhodný zejména pro malé a střední podnikatele, kteří přináší inovativní
podnikatelské nápady s potenciálem napomoci řešení rozvojových problémů
v partnerských zemích. Více informací na www.czechaid.cz.

Kontakt
Ludmila Leškovská | program B2B
telefon: +420 251 108 147
email: leskovska@czechaid.cz

Poznámky

