
Mentoři programu B2B
Česká rozvojová agentura

www.czechaid.cz/jak-se-zapojit/soukromy-sektor/



Oblasti působení
•  Veřejná správa – Veřejná správa – místní a re-

gionální samospráva, exekutivní výkon včetně 
zkušeností z práce v mezinárodních organiza-
cích

•  Komplexní poradenství s komunikací s předsta-
viteli 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 sprá-

vy 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 podnikatel-
ských projektů i klasických rozvojových činnos-
tí a aktivit v místě jejich realizace  

Oblasti působení
•  Mezinárodní bankovnictví, korporátní bankov-

nictví, 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 jed-
nání s firemními klienty/obchodními partnery

•  Business development, networking, event 
management

•  Projektový, produktový a procesní manage-
ment, marketing, technická asistence 
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Oblasti působení
•  Výkonná ředitelka Smíšené obchodní komory 

Česko-tichomořská aliance. Organizace odbor-
ných misí do teritoria, kulatých stolů a seminá-
řů, individuální poradenství, informační servis, 
řada kontaktů přímo v teritoriu – konzultace 
ohledně strategických a obchodních partnerů. 
Hlavní obory: energetika, enviromentální tech-
nologie, potravinářský průmysl

Teritorium
•  Státy Tichomořské Aliance (Mexiko, Kolumbie, 

Peru, Chile, Panama, Kostarika), Izrael 
Profesní zkušenosti
•  Dlouholeté působení v rámci ekonomické sekce 

Velvyslanectví Státu Izrael v Praze, dále pět let 
na pozici ředitelky Česko-izraelské smíšené 
obchodní komory

Teritorium
•  Západní Evropa, střední a východní Evropa, 

země bývalého Sovětského svazu
Profesní zkušenosti
•  Po studiu na VUT Brno, VŠE Praha a HEC Paříž 

žil a pracoval v různých evropských zemích. 
V ČR byl exportním manažerem vydavatelství 
a tiskárny Tigris. V Německu působil jako 
manažer prodeje výrobce oceli ArcelorMittal 
pro klienty z automobilového průmyslu ve 
střední a východní Evropě. V Dánsku zakládal 
zastoupení České agentury na podporu obcho-
du CzechTrade. Poté v Belgii vedl zastoupení 
CzechTrade pro Benelux a koordinoval jako 
area manažer kanceláře CzechTrade v západní 
a severní Evropě. V roce 2005 založil konzultač-
ní společnost Market Connect se zastoupeními 
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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, bezpeč-
nost a vzdělávání

Teritorium
•  Angola
Profesní zkušenosti
•  Podnikání v oblasti mezinárodního obchodu
• 11 let zkušeností na trhu v Angole

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

Jan Korbel
K+M Trading Company, Ltd.
www.k-m.ltd
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Oblasti působení
•  Rozvoj podnikání prostřednictvím proniknutí 

do identifikovaných trhů/sektorů 
• Kontrola finanční udržitelnosti
•  Posuzování podnikatelských, finančních a eko-

nomických 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

Oblasti působení
•  Poskytnutí konzultací a kontaktů v regionu, 

praktické informace
Teritorium
•  Rovníková Afrika (10 let podnikání v oblasti ko-

modit): Benin, Togo, Ghana, Pobřeží slonoviny
Profesní zkušenosti
• Honorární konzulka v Beninu
•  V září 2017 bude otevřeno české centrum pro 

firmy v Beninu

Curriculum Vitae

Personal information
First name / Surname Ing. Jan Kašpar MBA

Mobile: +420 776 336 774

E-mail jankaspar100@gmail.com

Birthday 2nd January 1976

Nationality Czech

Work experience
Dates 9/2016-present

Name of employer Česka spořitelna, a.s.

Occupation or position held Team leader, Regional Corporate Centre

Type of business or sector Corporate banking

Main activities and
responsibilities

- Developing Business from new & existing clients, through strategic 
penetration into identified market/sectors across the entire portfolio spectrum 
like assets, liabilities, and cross-sell

- Overseeing and managing Sales team
- Maintaining and enhancing relationships with key customer accounts and 

prospective customers to ensure business continuity and growth
- Assessing business, financial & economic risks and opportunities
- Monitoring risk and ensuring that the Bank’s relationship strategy is in line with

the Portfolio and Industry quality
- Liaising with various internal departments for smooth and quick turnaround of 

transactions

Dates 11/2014 – 8/2016

Name of employer Česká exportní banka a. s., Prague

Occupation or position held Senior Relationship Manager

Type of business or sector Export finance

Main activities and
responsibilities

- Lead active relationships with foreign clients, financial partners and 
governments, as well as Czech exporters, investors and other commercial 
lenders

- Assess and structure transactions to maximize the potential for financing 
- Support and lead the internal approval process
- Use the necessary due diligence, financial modeling, risk analysis and 

mitigation in the structuring of loans and guarantees
- With the support of internal and external counsels, ensure for all deals that 

appropriate legal documentation is successfully concluded in line with 
approvals and that financial close (i.e., first disbursement) is achieved in a 
timely fashion

- Undertake the implementation and the hand-over of administration of projects,
ensuring compliance with required guidelines, policies and procedures as well
as agreed covenants and reporting requirements up to financing effectiveness

- Assist in the origination of a pipeline of projects and investment opportunities 
for Czech export abroad 
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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 Vietna-
mu otevřel a 7 let vedl zastoupení České agen-
tury na podporu obchodu CzechTrade. Hovoří 
česky, anglicky, německy, rusky a vietnamsky

Ing. Luboš Marek
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