
                                                                                    

 

Srdečně Vás zveme na seminář  

 

 

RUSKÝ BYZNYS AKTUÁLNĚ IV.  
   

 
TERMÍN: 21. října 2019 

  10:00-15:30 hod.  

 

MÍSTO: Krajský úřad Zlínského kraje 

tř. Tomáše Bati 21, Zlín 

zasedací místnost ZZK v 16. etáži                     

 

 

 

PROGRAM 

 

09:30-10:00  Prezence účastníků 

 

10:00-10:30    Zahájení, úvodní příspěvky 

  Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Zlínského kraje a 

Krajské hospodářské komory Zlínského kraje  

     

10:30-12:30     I. blok -  prezentovaná témata 
 

➢ Jak se během roku změnily makroekonomické ukazatele v Rusku? 

➢ Oslabení vlivu cen ropy na ekonomický vývoj v Rusku. 

➢ Nepředvídatelné faktory ovlivňující ruskou ekonomiku. Jak se ruská ekonomika 

přizpůsobuje režimu sankcí a anti-sankcí? 

➢ Co je nového v legislativě a praxi v oblasti vymáhání práva? 

➢ Hlavní rizika podnikání v Rusku. 

➢ Co je nového v oblasti daní? Zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) a její dopad na 

inflaci a poptávku spotřebitelů. 

➢ Příjmy a životní úroveň v roce 2019. 

➢ Změna metod v oblasti motivace zaměstnanců v ruských podnicích. 

 

12:30-13:00    Přestávka na občerstvení 

 

13:00-15:00    II. blok – prezentovaná témata 
 

➢ Lze v následujících letech očekávat bankovní krizi? 

➢ Dynamika investic v různých sektorech ekonomiky. Rozdíly v investičních strategiích 

státního a soukromého podnikání. 

➢ Ziskové a neziskové sektory ruské ekonomiky. 



                                                                                    

➢ Vzájemné vztahy mezi velkými, středními a malými podniky v Rusku. 

Specifika konkurence v ruské ekonomice. Úloha a metody práce Federální 

antimonopolní služby (FAS). 

➢ Nepříznivé demografické trendy posledních let a trh práce. 

➢ Nové jevy v zahraničním obchodu Ruské federace. Co se změnilo v oblasti exportu? 

Jak se změnil import? 

➢ Možné oblasti spolupráce mezi českými a ruskými podnikateli. 

➢ Možné oblasti spolupráce českých podnikatelů a ruských státních podniků a institucí. 

15:00-15:30    Diskuze   

 

 

Změna programu vyhrazena. 

  

Cena: 1000,- Kč pro členy HK ČR a krajských hospodářských komor    

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

 

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

nejpozději do 18. 10. 2019 na číslo účtu 2446268/0300 u ČSOB, VS: 21102019. Svoji účast, 

prosím, potvrďte na e-mail: lavrovicova@khkzk.cz nebo info@kcvt.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Bohdana Lavrovičová, tel.: +420 725 596 631 

 

 

 

 


