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13.–15. 12. 2021 

 

Zahraniční kancelář CzechTrade v Madridu ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Madridu a 

s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pořádá oborovou misi zaměřenou na 

vesmírný průmysl, kterou povede náměstkyně Ministerstva průmyslu a obchodu Martina 

Tauberová. Cílem akce je propagace českých firem, získání aktuálních informací z teritoria a 

navázání nových obchodních kontaktů se španělskými firmami pro nové projekty v oblasti 

vesmírného průmyslu. 

 

Zaměření podnikatelské mise 

— Představení českých firem a jejich potenciálu v oblasti vesmírného průmyslu   

— Možnosti spolupráce na mezinárodních programech se zaměřením na vesmír 

— Navázání kontaktů pro společný vývoj technologií 

— Seznámení se s aktivitami španělských subjektů v oblasti vesmírného průmyslu 

— Možná účast španělského astronauta Pedra Duque – bývalý Ministr vědy a inovací 

Španělska (v jednání)  

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM MISE: 

— Neděle 12. 12. 2021, Madrid 

• Přílet účastníků do Madridu, ubytování, organizační schůzka 
 

— Pondělí 13. 12. 2021, Madrid 

• Návštěva stanice Cebreros, DSA 2 (Deep Space Antenna 2) 

• Návštěva dalšího vybraného podniku působícího v oblasti vesmírného průmyslu 

• Setkání na rezidenci pana velvyslance s náměstkyní MPO Martinou Tauberovou  

v 19 hod. 
 

— Úterý 14. 12. 2021, Madrid 

• Oborová konference s představením českých firem  

• B2B jednání  

• Přesun do Bilbaa 
 

— Středa 15. 12. 2021, Bilbao 

• Oborová konference s představením českých firem  

• B2B jednání 

• Návštěva vybraného podniku působícího v oblasti vesmírného průmyslu 

• Odlet 
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Proč investovat do obchodní mise ve Španělsku? 

— Podle asociace TEDAE dosahovalo odvětví kosmu ve Španělsku v roce 2019 obratu v 

hodnotě 860 milionů EUR, z čehož 81 % činil export. Obrat odvětví tak tvořil 0,5 % HDP. 

V posledních deseti letech navíc vzrostl o více než 70 %. Díky vesmírným programům, 

integraci do TEDAE a investicím přibližně 11 % obratu sektoru do inovací mají firmy ve 

vesmírném sektoru enormní potenciál do budoucna.  

— Španělské průmyslové odvětví se zabývá zejména výrobou satelitů, nosných raket a 

pozemních segmentů. Dle údajů Evropské investiční banky se španělský vesmírný sektor 

v investicích nachází na druhém místě v rámci Evropy a na šestém v celosvětovém 

srovnání. Rovněž zaměstnanost se za posledních pět let zvýšila a to o 25 %, čímž 

Španělsko překonalo skupinu evropských zemí o 6 % bodů, což odráží velmi zajímavou 

dynamiku sektoru. 

— Španělský průmysl vyvíjí své technologie a kapacity prostřednictvím volitelných 

programů, do kterých je Španělsko v současné době pátou nejvíce přispívající zemí. 

— Do budoucna se rovněž počítá se založením Španělské kosmické agentury. Plán na její 

vznik oznámil v květnu roku 2021 ředitel kabinetu předsedy vlády Iván Redondo. Cílem 

jejího vytvoření je efektivnější správa španělského kosmického programu. 

— Kosmický průmysl je nejvíce zastoupen v oblasti Madridu, ale nemalý počet firem tohoto 

sektoru působí také v oblasti Baskicka, kde je úzká provázanost s leteckým průmyslem, 

proto mise v oblasti vesmírného průmyslu organizovaná agenturou CzechTrade a MPO 

bude mířit do těchto dvou oblastí. 

 

 

Formy účasti na veletrhu 

OSOBNÍ ÚČAST 

— V ceně participačního poplatku je zahrnuto zajištění přesunu všech účastníků mise do 

města Bilbaa a návštěvy vytipovaných subjektů v okolí Madridu a Bilbaa  
 

— Participační poplatek: 4 000 Kč bez DPH / osoba 
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Podmínky účasti na akci 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 11. 2021 

— Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 30. 11. 2021 

— Zajištění letenek a ubytování v Madridu (zajišťuje si firma sama na základě doporučení 

zahraniční kanceláře) 

— Včasné doručení požadovaných materiálů 

 

Doporučujeme taktéž: oslovovací dopis ve španělském případně anglickém jazyce 

s uvedením stručného profilu společnosti, předností prezentovaných výrobků či technologií 

(vymezení se vůči konkurenci), získaných atestů, certifikátů, případně ocenění, zájmu o 

navázání spolupráce s novými partnery, cíle této spolupráce. Též zmínku o referencích a 

výjimečných projektech, kterých jste se zúčastnili a dají se využíti i na podporu PR Vaší 

firmy.  

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy. Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 15. 11. 2021. 

 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Levan Bokeria 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

mob.: +420 702 259 412  

tel.: +420 224 907 540 

e-mail: levan.bokeria@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK MADRID: 

Marek Zmrzlík 

Embajada de la República Checa, 

Avda. Pío XII, 22-24, 28016, Madrid,  

 

mob.: +34 722 583 965 

tel.: +34 913 531 890 

e-mail: marek.zmrzlik@czechtrade.cz 



 
 

 

 

OBOROVÁ MISE VESMÍRNÉHO PRŮMYSLU DO ŠPANĚLSKA 
 

13.–15. 12. 2021 

 

Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Participační poplatek   4 000,- Kč + DPH / osoba 

 

 
 

Místo, datum .......................................................... Podpis  ..............................................................  

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Levan Bokeria 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 

obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 

obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-

sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf 

Závazná přihláška 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 

 

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

