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Zahraniční kancelář CzechTrade ve Vídni organizuje ve dnech 26. – 27. dubna 2022 setkání 

českých firem s nákupčími agentur OSN. Tato akce je určena všem českým firmám, které 

mají zájem o navázání obchodní spolupráce s OSN.  

Akce vznikla ve spolupráci CzechTrade a obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví ČR 

ve Vídni. Jejím cílem je seznámit české firmy s možnostmi dodávek do OSN. V roce 2020 

agentury OSN nakoupily zboží a služby za více než 20 miliard dolarů. Česká republika je 

aktuálně až na 128. místě v objemu dodávek do OSN ze všech členských zemí. Potenciál 

pro zlepšení je tedy značný a OSN navíc představuje spolehlivého partnera pro dlouhodobou 

spolupráci i v nejistých dobách. 

Na akci vystoupí zástupci několika agentur OSN, kteří vysvětlí, jak nákupní procesy fungují, 

co očekávají od dodavatelů a jaké náležitosti musí dodavatelé splňovat, aby se mohli o 

zakázky ucházet. Paralelně budou probíhat individuální B2B jednání mezi firmami a 

nákupčími zúčastněných agentur.   

 

SETKÁNÍ JE URČENO PRO FIRMY Z NÁSLEDUJÍCÍCH OBORŮ: 

— ICT služby, HW, SW 

— Stavební a údržbové služby 

— Potraviny a nápoje 

— Audio a video zařízení 

— Palivo, aditiva, lubrikanty 

— Veřejný pořádek, bezpečnost, ochrana 

— Textilní výrobky, outdoorové vybavení 

— Generátory, pumpy, technické vybavení pro mise 

— Zdravotnické vybavení, hygiena, farmacie 

— Vybavení pro zemědělství 

— Dopravní prostředky 

— Výzkum, vývoj, technologie 

— Zdravotní a pojišťovnické služby 

— Transport, skladování, doručovací služby 

— Kancelářské potřeby, nábytek 

— Spotřební zboží a další 
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Co nabízíme českým firmám? 

— Účast na dvoudenní konferenci s prezentacemi a panelovými diskuzemi nákupčích 

agentur OSN a také firem, které již OSN úspěšně dodávají 

— Osobní jednání s nákupčími agentur (Nákupčí si ze zájemců o schůzku sami vyberou, se 

kterými firmami se chtějí sejít. V případě, že by byla některá firma odmítnuta konkrétní 

agenturou, může se v případě zájmu sejít se zástupcem nákupního oddělení UNPD / 

United Nations Procurement Division.) 

— Seznámení s nákupními procesy OSN 

— Uvedení v katalogu účastníků 

— Občerstvení po celé dva dny a účast na večerním networkingovém rautu 

 

Přijďte se seznámit s obchodními příležitostmi u OSN a navázat nové obchodní 

kontakty! 

 

Proč se zúčastnit akce IPS: Setkání s nákupčími OSN? 

— International Procurement Seminar (IPS) se uskuteční v reprezentativních prostorách 

velvyslanectví ČR ve Vídni. V první části proběhnou informativní prezentace zástupců 

OSN. Všechny zúčastněné firmy budou mít možnost požádat o schůzku s konkrétním 

nákupčím. Pokud by byla schůzka odmítnuta, mají firmy možnost se v případě zájmu 

setkat alespoň se zástupcem nákupního oddělení UNPD. Jedná se o jedinečnou 

příležitost, jak své produkty osobně představit nákupčím a jak navázat první kontakt 

s agenturami OSN. Českým firmám se tato možnost v podobném formátu nabízí 

vůbec poprvé! 

— Akce se zúčastní 14 agentur OSN. Abyste se mohli správně rozhodnout, která agentura 

by byla pro Vaši společnost nejzajímavějším partnerem, naleznete na následujících 

odkazech bližší informace o zboží a službách, které nakupují. 

 

• OSCE – https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/OSCE  

• UN Secretariat – https://www.unov.org/unov/en/management_proc.html  

• UHNCR – https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UNHCR  

• UNICEF – https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UNICEF  

• UNIDO – https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UNIDO  

• UNOPS – https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UNOPS  

https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/OSCE
https://www.unov.org/unov/en/management_proc.html
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UNHCR
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UNICEF
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UNIDO
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UNOPS
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• UN-Women – https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UN_WOMEN  

• WBG – https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/WBG  

• WFP – https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/WFP  

• WHO – https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/WHO  

• ILO – https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/ILO  

• IAEA – https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/IAEA  

• FAO – https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/FAO  

• CTBTO – https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/CTBTO  

 

— S ohledem na aktuální vývoj pandemické situace bude akce probíhat hybridní formou. 

Část nákupčích dorazí do Vídně osobně, část jich bude přítomna po celou dobu online, a 

to i pro osobní schůzky. Na akci se podílí také velvyslanectví Maďarska a Slovenské 

republiky a zúčastní se tedy také firmy z Maďarska a Slovenska. Vzhledem k tomu, že je 

kapacita sálu limitována, fyzicky se může zúčastnit maximálně 30 osob z každé země.  

Až v případě, že bude tento limit naplněn, bude umožněno dalším zájemcům zúčastnit se 

online, ale bez možnosti osobních jednání s nákupčími. Akce bude po celou dobu 

streamována online na platformě Teams Live Event. 

— Jednacím jazykem akce je angličtina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/UN_WOMEN
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/WBG
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/WFP
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/WHO
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/ILO
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/IAEA
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Formy účasti na akci 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Cena: 3 900 Kč bez DPH 
 

ONLINE ÚČAST 

— Cena: 1 900 Kč bez DPH 

 

Podmínky účasti na akci 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky a uhrazení účastnického poplatku, 

nejpozději do 18. 2. 2022 

— Včasná registrace na nákupním portálu OSN – UNGM (přesné instrukce poskytne 

agentura CzechTrade), nejpozději do 25. 2. 2022 

 

V případě dotazů se obracejte na zahraniční kancelář CzechTrade ve Vídni. Přihlášku 

prosím zašlete gestorovi akce do 18. 2. 2022. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Ing. Jan Špunda 

CzechTrade 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 580 

mob.: +420 602 254 839 

e-mail: jan.spunda@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK VÍDEŇ: 

Julie Havlová, M.A. 

Botschaft der Tschechischen Republik 

in Wien, Penzinger Straße 11-13,  

1140 Wien, Österreich 

 

tel.: +43 1 899 58 162 

mob.: +43 664 35 25 105 

e-mail: vienna@czechtrade.cz 
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Prohlašuji, že uhradíme účastnický poplatek ve výši uváděné u níže vybrané služby, a to včetně DPH. 

 

Prosím označte Vámi vybrané služby: 

 Osobní účast       3 900,- Kč + DPH 

 Online účast        1 900,- Kč + DPH 

 

 

 

 

 

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

 

Naskenovanou přihlášku je nutné odeslat emailem na adresu 

jan.spunda@czechtrade.cz a v kopii na vienna@czechtrade.cz   

 

 

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 
 

IČO 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Mobil 
 

Telefon 
 

E-mail 
 

Přesné jméno účastníka z firmy 
 

Agentury OSN, které chci požádat o schůzku: 
 

 

mailto:jan.spunda@czechtrade.cz
mailto:vienna@czechtrade.cz
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

