
 

Dne 2.12.2014 se uskutečnil seminář Hongkongské obchodní rady (HKTDC) ve 
futuristických prostorech hotelu Anděl´s v Praze. Pod záštitou CzechTrade, České logistické 
asociace a Českomoravské elektrotechnické asociace se seminář na téma „Efektivní obchod 

s Hongkongem a Čínou – příležitost pro české společnosti“ po úvodním bloku rozdělil do 
dvou sekcí, zaměřených v zásadě na importně a exportně orientované firmy, aby tak lépe a 
konkrétněji poinformoval účastníky o možnostech, problematice a rizicích obchodu 
s asijským partnerem. 
Úvodního slova se ujal víceprezident České logistické asociace, pan Kamil Slavík, a 
účastníky odborně zasadil do problematiky současné logisticky zejména mezi střední 
Evropou a Asií. Úvodní blok se poté zaobíral tématy současného Hongkongu a problematice 
vyhledání a prověření obchodního partnera. Závěrem byly poté prezentovány sofistikované 
funkce portálu www.hktdc.com a jeho jedinečné zdroje informací o Hongkongu a Číně. 
Po přestávce se již prezentace ubíraly ve dvou souběžných blocích odlišnými směry. „I 

přes nepřízeň počasí a kompletního výpadku tramvajových linek v Praze se semináře 
zúčastnilo přes 100 firem z Prahy a Středočeského kraje se zájmem o obchod s Hongkongem 
a Čínou“ prozradila ředitelka pražské kanceláře HKTDC, paní Aneta Lorková, a dodává: 
„Potěšil mne zájem o sekci na téma vstupu české společnosti na hongkongský/čínský trh, kde 

do poslední chvíle nebylo jasné, zda-li účast nepřekoná již klasicky početnou sekci na téma 
efektivního obchodu s asijským partnerem. Hongkong jako vstupní brána na trhy JV Asie je 
v současné době ještě žhavějším tématem při skladbě obchodního portfolia. Prvním 

kontaktem by měla zajisté být naše kancelář“. 
Exportně orientované firmy měly v dané sekci možnost pohovořit s odborníky ze 
společnosti Schaffer&Partner Legal s.r.o. panem Martinem Felendou na téma založení 
společnosti v Hongkongu a její daňové a finanční struktuře a panem Alešem Eppingerem na 
téma právních nedostatků a ochraně duševního vlastnictví v Hongkongu a Číně. Závěrem 
této sekce se s účastníky se svými zkušenostmi podělili pan Martin Levanti, obchodní 
zástupce společnosti Divian Dream, a pan Dan Pilát, jednatel společnosti Intrea-Piko. 
Závěrečné otázky a odpovědi prodloužily tuto sekci o téměř celou hodinu. 
Naopak zástupci importně orientovaných firem byli seznámeni s oblastí bankovnictví, 
zejména s renminbi a jeho narůstajícím významem v mezinárodním obchodu, a to 
odborníkem z oboru panem Martinem Mráčkem z ČSOB. Problematikou logistiky se zabývali 
specialisté z KERRY Logistics, pan Radek Hynšt a paní Gabriela Šeregová, a tématem kontroly 
kvality zboží v Číně a Hongkongu paní Veronika Hradilíková z AccuInspection. Před 
praktickými zkušenostmi úspěšné české společnosti Datram Praha s.r.o. v podání paní 
Markéty Hykšové byli ještě účastníci seznámeni se službami a sponzorovanými programy 
HKTDC pro návštěvu veletrhu v Hongkongu přímo ředitelkou kanceláře. 
Kontakt pro ČR a SR: 

www.hktdc.cz , tel.: 233 323 514, e-mail: prague.consultant@hktdc.org 


