Praha, 10. června 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA
PŘÍJEZD AFGHÁNSKÝCH MINISTRŮ DO PRAHY.
AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM.
Ve dnech 14.–16. června 2021 se uskuteční mezinárodní AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A
INVESTIČNÍ FÓRUM, které organizuje ČESKO-SLOVENSKO-AFGHÁNSKÁ OBCHODNÍ KOMORA za podpory a
pod osobní záštitou Tomia Okamury, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
předsedy Meziparlamentní skupiny ČR – Afghánská islámská republika při stálé delegaci Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie a čestného prezidenta ČESKO-SLOVENSKO-AFGHÁNSKÉ
OBCHODNÍ KOMORY v součinnosti s Velvyslanectvím Afghánistánu v Praze, Afghánskou obchodní a
průmyslovou komorou v Kábulu, a koordinaci s CLDP Washington D.C., USA.
Fórum se koná ve spolupráci organizátora s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a
obchodu ČR; z afghánské strany se dostaví na pozvání vicepremiéra České republiky, ministra průmyslu a
obchodu, a ministra dopravy pana Karla Havlíčka šest vysokých státních představitelů v těchto funkcích:
o
o
o
o
o
o

Pan Nisar Ahmad Faizi Ghoryani, ministr průmyslu a obchodu;
Pan M. Haroon Chakhansuri, ministr nerostných zdrojů a ropného průmyslu;
Pan Atta Nasib, generální ředitel; Oddělení usnadňování investic / Správce kanceláře prezidenta;
Pan Kabir Khan Isakhel, generální ředitel; Národní úřad pro veřejné zakázky / Úřad kanceláře prezidenta;
Pan Mohammad Ateeq Zaki, náměstek ministra nerostných zdrojů a ropného průmyslu;
Pan Hashmatullah Ghafoori, náměstek ministra zemědělství, zavlažování a chovu hospodářských zvířat.

Po dvou desítkách let je to první nejvýše postavená delegace, kterou vláda Afghánistánu vysílá do zahraničí.
Ze všech zemí světa přijíždí do Prahy, neboť na Afghánském trhu je stále silným pojmem historicky dobré
jméno Československa a jeho kvalitních produktů. Prostor pro český a slovenský export skýtá zejména
dopravní průmysl a infrastruktura, energetika, zemědělství, strojírenský průmysl a vodohospodářství nebo
stavební průmysl. Příležitost dostane obranný sektor. Tuzemskou ekonomiku bude zastupovat 18 firem,
účast přijaly také čtyři slovenské; jejich souhrnný roční obrat dosahuje řádů desítek miliard Kč.
Třídenní akce, která bude zahrnovat návštěvy vybraných podniků a firem, vytvoří prostor pro navázání
obchodní činnosti, a možnost účasti při obnově a rekonstrukci válkou zničené země.
Spolu se zahajovacím přijetím u ministra Havlíčka na MPO se k akci druhý den připojí ministr zahraničních
věcí Kulhánek; na závěr bude delegace přijata na úřadu Vlády ČR u premiéra Babiše.
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